Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω
της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000
ανέργων ηλικίας 18-66 ετών
Ξεκινά στις 10 Ιουλίου 2019 στις 11:00 π.μ., το νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την προώθηση στην
αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων,
ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του.

Από τις 10.000 θέσεις, οι 2.000 αφορούν σε ανέργους νέους ηλικίας 18-29 ετών και οι 8.000 σε ανέργους
ηλικίας 30-66 ετών.
Η συνολική δαπάνη προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 119,95 εκ. € (4,95 εκ. € το 2019, 75 εκ. € το
2020 και 40 εκ. € το 2020)

Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι/ ήταν


άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού ΟΑΕΔ που δεν είχαν
προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και είτε:
o έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας από τις 4/7/2019 και μετά και το αργότερο
εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής,
o δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε
έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης –
επιχειρηματικού τους σχεδίου



είναι άνεργοι οι οποίοι είχαν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, την οποία όμως
έχουν διακόψει πριν τις 31/12/2011.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη Ο.Ε., Ε.Π.Ε.,
Ι.Κ.Ε και Συνεταιρισμών.

Η επιχορήγηση
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την
επιχείρησή τους για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.
Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:
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Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό
κεφάλαιο πάνω από 51%



Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου



Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου

Το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης
παρέμβασης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στη σχετική ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού

Αρμόδια υπάλληλος BEA: Μίνα Πελέκη, 210 3680722, peleki@acsmi.gr
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