
Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   (De Minimis) 
 

Περιγραφή: 
 
Το σχέδιο παρέχει κίνητρα σε επιχείρησης και αυτοεργοδοτούμενους να προσλάβουν 
απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας κάτω των 30 ετών. 
 

Προϋποθέσεις που αφορούν την Επιχείρηση/ Αυτοεργοδοτούμενο 

 Διάρκεια σχεδίου: 6 + 2 μήνες 
 
Η επιχείρηση/αυτοεργοδοτούμενος να έχει εργοδοτήσει ή να σκοπεύει να εργοδοτήσει 
απόφοιτο ,σε θέση εργασίας που απαιτεί προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για μόνιμη 
και πλήρη απασχόληση ( και όχι για μερική ή εποχιακή/εκτακτη απασχόληση ή με 
σύμβαση εργασίας καθορισμένης διάρκειας) για διάστημα κατάρτισης των 6 μηνών. 
 
Η επιχείρηση/αυτοεργοδοτούμενος πρέπει να συνεχίση την εργοδότηση του απόφοιτου 
για τουλάχιστον 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης του, με τους ίδιους όρους  
και αμοιβή χωρίς επιχορήγηση από την ΑνΑΔ. 
 

 Κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού: € 950 μηνιαία 
 
Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €950 μηνιαία. 

 

 Ο χρόνος υποβολής αίτησης εργοδότη για ένταξη στο Σχέδιο, στην περίπτωση που ο 
εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το 
αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου. 
 
 

 Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την 
οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
των οκτώ (8) μηνών. 

 



  Η επιχείρηση/αυτοεργοδοτούμενος να μην έχει προβεί σε μείωσει του αριθμού 
εργοδοτουμένων του στη θέση που εργοδότησε ή προτείθεται να εργοδοτήσει τον 
απόφοιτο, στην ίδια επαρχία, μέσα στους οκτώ (8) τελευταίους μήνες από την 
παραλαβή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Επίσης να μην προτίθεται να προβεί 
σε μείωση των εργοδοτουμένων του στην ίδια θέση και επαρχία, μετά την υποβολή της 
αίτησης του για συμμετοχή στο Σχέδιο και μέχρι την συμπλήρωση δυο (2) μηνών από την 
λήξη του προγράμματος κατάρτισης (εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω 

οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού 
παραπτώματος)  

 

 Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: €6600 
Η ΑνΑΔ καθορίζει το ανώτατο ποσό επιχορήγησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί η 
επιχορήγηση που υπολογίζεται με βάση την ένταση  ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες. 
Το ποσό αυτό έχει καθορισθεί στα €1100 μηνιαία. 

 

 
Το παρόν σημείωμα ΔΕΝ αποτελεί πλήρη περιγραφή του Σχεδίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε μας στο τηλέφωνο 99879063. 


