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ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Θέµα: «Πορεία Υλοποίησης Προγράµµατος του ΟΑΕΔ για Ανέργους άνω 
των 55 ετών» 

Η υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα του ΟΑΕΔ για την 
επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του Δηµοσίου Τοµέα 
και Δηµοτικών και Περιφερειακών επιχειρήσεων, Δήµων και Ασφαλιστικών 
Ταµείων, για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 
ετών, ξεκίνησε στις 5 Σεπτεµβρίου 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε µείωση 
του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήνου που προηγείται της 
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο πρόγραµµα. 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες µε 
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα (12) µήνες, έπειτα από σχετική 
αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της 
επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη 
µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 600 ευρώ 
µηνιαίως. Ωφελούµενοι του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι άνεργοι 
ηλικίας 55-67 ετών οι οποίοι πρέπει να είναι  εγγεγραµµένοι στο µητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών. 

Επειδή σηµαντικό ποσοστό ανέργων άνω των 55 ετών δεν έχουν καταφέρει 
λόγω  έλλειψης µικρού αριθµού ενσήµων να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα και η εύρεση εργασίας για αυτούς είναι σχεδόν αδύνατη µε βάση 
την ισχύουσα κατάσταση στην ελληνική αγορά εργασίας, 



Επειδή άνεργοι άνω των 55 ετών δεν διαθέτουν τον απαιτούµενο αριθµό 
ενσήµων κατά το τελευταίο έτος ώστε να ενταχθούν στο πρόγραµµα του 
ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση της εργασίας τους, 

Επειδή το πρόγραµµα επιχορήγησης  τ η ς α π α σ χ ό λ η σ η ς 1 0 . 0 0 0 
µακροχρόνια ανέργων θεωρείται κρίσιµο στην προσπάθεια διατήρησης της 
κοινωνικής συνοχής,  

Ερωτάται η αρµόδια Υπουργός:  

- Ποιος ο αριθµός των θέσεων που έχουν καλυφθεί µέχρι σήµερα εκ του 
συνόλου των 10.000 θέσεων που προβλέπονται στο πρόγραµµα 
επιχορήγησης της απασχόλησης για µακροχρόνια άνεργους ηλικίας 55-67 
ετών;  

- Ποιο το ύψος του προϋπολογισµού του προγράµµατος και ποιο το ποσό 
που µέχρι 31/5/2018 έχει αξιοποιηθεί από το σύνολο των διαθέσιµων 
κονδυλίων;  

- Εξακολουθεί το πρόγραµµα να παραµένει ανοικτό; Εάν ναι, προτίθεστε να 
διευρύνετε τα κριτήρια συµµετοχής σε αυτό;  

- Υπάρχει πρόθεση για ένταξη στο πρόγραµµα ανέργων οι οποίοι έχουν 
απωλέσει µέχρι σήµερα τη συµµετοχή τους σε αυτό λόγω της απόκτησης 
λίγων ενσήµων κατά το τελευταίο έτος; 

- Ποιος ο σχεδιασµός ώστε να ενισχυθούν οικονοµικά οι δήµοι που 
συµπληρώνουν το πλαφόν κονδυλίων που διοχετεύεται στο πρόγραµµα 
απασχόλησης µακροχρόνια ανέργων και ως εκ τούτου δεν µπορούν να 
απορροφήσουν επιπλέον άτοµα; 

Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                                                 
Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


