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Προγράμματα “Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της Απασχόλησης”  

 
Προκηρύχθηκαν στις 18.11.2015 τα προγράμματα «Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της 
Απασχόλησης». Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται: 1) από τις 
23.11.15 έως τις 7.12.15 για τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιωνίων Νησιών, Β. Αιγαίο, Αν. 
Μακεδονία & Θράη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. Ελλάδας & Πελοποννήσου & 2) από τις 08.12.15 
έως τις 22.12.15 για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής & Δυτ. Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας 
& Νοτίου Αιγαίου, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. 
 
Οι βασικοί άξονες των προγραμμάτων είναι: 
 
Α. Επιχορήγηση Εργοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη 
διάρκεια της κρίσης 
 
Δικαιούχοι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.   
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής της επιχείρησης: 

 Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την επιχείρηση, σε σχέση με τον ανώτατο 
αριθμό των θέσεων εργασίας που είχε το Δεκέμβριο 2014, με την πρόσληψη πρώην 
ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015. 

 δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το μήνα 
Δεκέμβριο. 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των προσληφθέντων στις νέες θέσεις: 
 να ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που 

προηγήθηκε της πρόσληψής τους και  
 να μην είχαν καμία απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της 

ημερομηνίας πρόσληψής τους από την επιχείρηση. 
 
Ποσό επιχορήγησης:  

 18 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης και με ανώτατο όριο τις 25 ημέρες 
ασφάλισης το μήνα. 

 9 ευρώ για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης και με ανώτατο όριο τις 23 ημέρες 
ασφάλισης το μήνα. 

 
Διάρκεια επιχορήγησης – Δεσμεύσεις: 

 Επιχορήγηση για τον επιπλέον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως και 
31.08.2015 και διατηρήθηκαν μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο 
πρόγραμμα και για όλη την διάρκεια του προγράμματος. 

 Ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης: 11 μήνες  (χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως και 
30.11.2015) 

 Διατήρηση μετά τη λήξη της επιχορήγησης τόσο τον αριθμό επιχορηγούμενων όσο και 
των μη επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας για διάστημα ισόχρονο της διάρκειας της 
επιχορήγησης. 
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Β. Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών 
 
Δικαιούχοι: Πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό 
διάστημα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν κατά την 
ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα. 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα 
να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα κατά 
την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος. 

 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν 
εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  

 Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 
έως και 31.08.2015. 

 
Επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρησέων: 

 Ατομικές επιχειρήσεις 
 Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ) με την προϋπόθεση ότι το επιλεξιμο μέλος 
μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο. 

 
Ποσό επιχορήγησης: Εώς 10.000€ σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των 
επιλέξιμων δαπανών (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) που έχουν 
πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία 
διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου. 
 
Δεσμεύσεις: Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης για 
χρονικό διάστημα 12 επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης 
 
 
 
Η εταιρεία μας, Σ. Αμοιράς – Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε., διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή 
σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας 
στα γραφεία μας στο 3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει αλλάξει διακριτικό τίτλο από προτεραιότητα 
business services [pbs] σε ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και έχει μεταφερθεί στο 3ο χλμ 
Ξάνθης Καβάλας. 


