
  

 

 

ΟΑΕΔ: έναρξη του προγράμματος επιδότησης 
των εισφορών για τουριστικές επιχειρήσεις 
Ξεκίνησε από 31 Μαΐου, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΔ για την επαναπρόσληψη ή 
πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά 
καταλύματα κύρια ή μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν μέχρι τρεις (3) μήνες, από 1-4-2011 
έως 31-10-2011 εξαιρουμένου του διαστήματος από 1-6-2011 έως 31-8-2011, ενώ 
ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει στα 95 εκατ. ευρώ. 

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο 
πρόγραμμα θα οριστεί με νεότερη απόφαση του διοικητή. 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής για τον μήνα Απρίλιο πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβάλουν αίτηση και για τον μήνα Μάιο και να έχουν τον ίδιο 
τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30-4-2010 και 
στις 31-5-2010, για τον μήνα Μάιο πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό 
εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 31-5-2010, για τον μήνα Σεπτέμβριο 
πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που 
απασχολούσαν στις 30-9-2010 και στις 31-5-2011 και για τον μήνα Οκτώβριο πρέπει  
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να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 31-5-
2011 και 31-10-2010. 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και νέες επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, 
για το χρονικό διάστημα από 1-4-2011 έως 31-10-2011 εξαιρουμένου του 
διαστήματος από 1-6-2011 έως 31-8-2011. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 

 
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 

 
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the 
use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and 
do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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