Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και
παραγωγικής δραστηριότητας για την απασχόληση 6.000 ανέργων
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 39 ετών

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 39 ετών, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research
and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής
δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα
Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν
τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας,
στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

***
Επιχειρήσεις που εντάσσονται
Α. Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:
i.

Μεταποίηση-Βιομηχανία

ii.

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας)

iii.

Υλικά-Κατασκευές (κατασκευές) και

iv.

Εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση)

Β. Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που θα δημιουργήσουν
νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί
σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης υπαγωγής.

***
Ωφελούμενοι
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

***
Διάρκεια & ποσό επιχορήγησης
Διάρκεια επιχορήγησης 15 μήνες με την υποχρέωση διατήρησης της/των θέσης/θέσεων εργασίας
για επιπλέον τρεις μήνες, χωρίς επιχορήγηση.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
του ωφελούμενου με ανώτατο όριο:
α. το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
γ. το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.

***
Η υποβολή των αιτήσεων

 Γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη
επιχείρηση να είναι Πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
 Πέραν της πάγιας διαδικασίας υπόδειξης υποψηφίων μέσω των εργασιακών συμβούλων του
ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες – επιχειρήσεις να αναζητούν οι
ίδιοι τους υποψήφιους για πρόσληψη ανέργους απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του
υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των
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εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην
οποία διαμένουν, αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης του ανέργου.

***
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων τα
ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να αναζητήσουν στη σχετική ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού.

Για περισσότερες Πληροφορίες τα μέλη του ΒΕΑ μπορούν να απευθύνονται στο:
Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων
Τηλέφωνο 210.3680722, e-mail peleki@acsmi.gr
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