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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πρόγραμμα επιτορήγηζης επιτειρήζεφν, θορέφν και οργανιζμών
ηοσ δημοζίοσ ηομέα και επιτειρήζεφν Δήμφν και Περιθερειών, για
ηην απαζτόληζη 10.000 μακροτρόνια ανέργφν, ηλικίας 55-67 εηών
Ξεθηλάεη ηελ Σρίηη 5 επηεμβρίοσ 2017 θαη ώξα 10.00 π.μ. ε ππνβνιή αηηήζεωλ
γηα ζπκκεηνρή ζην λέν πξόγξακκα ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ γηα
ηελ απαζτόληζη 10.000 μακροτρόνια ανέργφν ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη
νξγαληζκνύο ηνπ Δεκνζίνπ, θαζώο θαη επηρεηξήζεωλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ωθελούμενοι ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άνεργοι ηλικίας 55-67 εηών, εγγεγξακκέλνη ζην
κεηξών αλέξγωλ ηνπ ΟΑΕΔ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηοσλάτιζηον δώδεκα μηνών.
Δικαιούτοι ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνί ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα, όπωο απηόο νξίδεηαη κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 1892/1990 (Α’ 101) θαη νη
επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνύ (Δήκωλ θαη
Πεξηθεξεηώλ) ηνπ Ν. 3852/2010, πνπ αζθνύλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έληαμε κίαο επηρείξεζεο ζην πξόγξακκα είλαη να μην έτει
προβεί ζε μείφζη ηοσ προζφπικού ηης καηά ηη διάρκεια ηοσ ηριμήνοσ πριν ηην
ημερομηνία σποβολής ηης αίηηζης ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα.
Η δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζηνπο δώδεκα μήνες κε δπλαηόηεηα
επέθηαζεο για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύζηεξα από αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη ε
δηθαηνύρνο επηρείξεζε. Σο ύυος ηης επιτορήγηζης νξίδεηαη ζην 50% ηοσ μηνιαίοσ
μιζθολογικού και μη μιζθολογικού κόζηοσς ηνπ ωθεινύκελνπ με ανώηαηο όριο ηα
600 εσρώ κεληαίωο.
Οη δηθαηνύρνη πνπ δηαζέηνπλ θωδηθνύο πξόζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ
ΟΑΕΔ θαη πνπ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα, εθόζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο,
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ππαγωγήο- ενηολή κενής θέζης- ππεύζπλε δήιωζε,
ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ (www.oaed.gr) θαη ηελ
απνζηέιινπλ κέζω ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ αηηήζεωλ (http://ait.oaed.gr/) ζην
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ΚΠΑ2, ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη, επηιέγνληαο από ηε ζρεηηθή ζηήιε.
Σηελ πεξίπηωζε πνπ νη δηθαηνύρνη δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ζηηο
Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο ηνπ ΟΑΕΔ, ζα πξέπεη λα επηζθεθηνύλ ηελ Υπεξεζία ΚΠΑ2 ζηελ
αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ε έδξα ή ην ππνθαηάζηεκα ηνπο όπνπ ζα πξνζιεθζεί ν
ωθεινύκελνο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ θιεηδάξηζκν πξνζθνκίδνληαο ην θαηαζηαηηθό
επηρείξεζεο από όπνπ ζα πξνθύπηεη ε κεηνρηθή ή/θαη εηαηξηθή ζύλζεζή ηεο θαζώο θαη ην
ΑΦΜ ηεο. Η αλωηέξω δηαδηθαζία κπνξεί λα δηελεξγεζεί από λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν
πξόζωπν. Σηε ζπλέρεηα ζα ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ηελ ππαγωγή ηνπο ζην
πξόγξακκα.
Οη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθόηεξα
ζηε ζρεηηθή Δεκόζηα Πξόζθιεζε πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr).
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