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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ EΡΓΑΙΑ   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Δελτίο Σφπου 

                                                                                                Ακινα   23-06-2020 

 

Γ. Βροφτςθσ: Yλοποιοφμε τον Ιοφλιο δφο νζα ςτοχευμζνα προγράμματα ςτιριξθσ και 

επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ  για 12.000 ανζργουσ ευαίςκθτων 

κοινωνικϊν ομάδων 

 

Στθν υπογραφι και άμεςθ υλοποίθςθ δφο νζων ςτοχευμζνων προγραμμάτων προχωράει ο 

Υπουργόσ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων κ. Γιάννθσ Βροφτςθσ ςε ςυνεργαςία με τον 

Διοικθτι  του Ο.Α.Ε.Δ πφρο Πρωτοψάλτθ, με ςτόχο τθν οικονομικι ςτιριξθ και τθν 

επανζνταξθ ευαίςκθτων κοινωνικϊν ομάδων ςτθν αγορά εργαςίασ.  

1.Συγκεκριμζνα, εγκρίκθκε πρόγραμμα για τθν επιχοριγθςθ επιχειριςεων, φορζων και 

οργανιςμϊν δθμόςιου τομζα  για τθν απαςχόλθςθ 10.000 μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 

55-67 ετϊν. 

Ωσ ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται το 75% του μθνιαίου μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ 

κόςτουσ του ωφελοφμενου με ανϊτατο όριο τα 750 ευρϊ μθνιαίωσ. Η επιχοριγθςθ 

υπολογίηεται για κάκε μινα πλιρουσ απαςχόλθςθσ για τουσ μιςκωτοφσ και για τουσ 

θμερομιςκίουσ το ανϊτερο μζχρι είκοςι πζντε (25) θμζρεσ αςφάλιςθσ. 

Η διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ παραμζνει ςτουσ 12 μινεσ με δυνατότθτα επζκταςθσ για 

επιπλζον 12 μινεσ, φςτερα από αίτθςθ του δικαιοφχου. 

2. Το δεφτερο αφορά ειδικό πρόγραμμα ενίςχυςθσ εργοδοτϊν για τθν πρόςλθψθ 2.000 

ανζργων ατόμων με αναπθρία (ΑμεΑ), απεξαρτθμζνων από εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, 

αποφυλακιςμζνων, νεαρϊν παραβατικϊν ατόμων ι νεαρϊν ατόμων που βρίςκονται ςε 

κοινωνικό κίνδυνο και, παράλλθλα, ζνα πρόςκετο πρόγραμμα επιχοριγθςθσ 50 κζςεων 

εργονομικισ διευκζτθςθσ του χϊρου εργαςίασ για ΑμεΑ.  

Το πρόγραμμα απευκφνεται: α) Σε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςυνεταιριςμοφσ, Φορείσ 

Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα που 

αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα.  

Η επιχοριγθςθ για κάκε μινα πλιρουσ απαςχόλθςθσ για τουσ ωφελοφμενουσ ανζργουσ 

ορίηεται ςτο 90% του μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ, με ανϊτατο όριο τα 
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800 ευρϊ μθνιαίωσ. Για κάκε μινα μερικισ απαςχόλθςθσ θ επιχοριγθςθ ορίηεται ςτο 

90% του μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ με ανϊτατο όριο τα 400 ευρϊ 

μθνιαίωσ. 

Η διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ ορίηεται ςτουσ δϊδεκα (12) μινεσ με δυνατότθτα επζκταςθσ 

για άλλουσ δϊδεκα (12) μινεσ, φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλει θ δικαιοφχοσ 

επιχείρθςθ. 

 

Όπωσ διλωςε ο Υπουργόσ Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων Γιάννθσ Βροφτςθσ: 

 

«Υλοποιοφμε 2 νζα ςτοχευμζνα προγράμματα ςτιριξθσ και επανζνταξθσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ για 10.000 μακροχρόνια ανζργουσ 55-67 ετών και για 2.000 ανζργουσ ςυμπολίτεσ 

μασ (ΑμεΑ, απεξαρτθμζνουσ από ουςίεσ ι παραβατικά άτομα νεαρισ θλικίασ κ.α). 

Δθμιουργοφμε τισ ςυνκικεσ για μία δεφτερθ ευκαιρία ςε κατθγορίεσ ςυνανκρώπων μασ 

που υπζςτθςαν κοινωνικι απομόνωςθ και μεγάλθ οικονομικι δυςχζρεια ώςτε να 

επανενταχκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ για 2 χρόνια και να ςτακοφν ςτα πόδια τουσ. 

Επιδοτοφμε γενναία επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοφσ του δθμόςιου τομζα 

καλφπτοντασ μεγάλο μζροσ από το μιςκολογικό και το μθ μιςκολογικό κόςτοσ ςτθρίηοντασ 

οικονομικά και θκικά όλουσ τουσ ςυνανκρώπουσ μασ, ειδικά αυτοφσ που χρειάηονται 

περιςςότερο τθ μζριμνα τθσ Πολιτείασ».  


