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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6/2014  
ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆, ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 

2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ,  ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

 

Σχετ. : Η µε αριθµ. 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3194/Β’/16-12-2013) 
 

Με τη µε αρ. 2132/33/08-07-2014 Α̟όφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, α̟οφασίσθηκε η συνέχιση 

της διαδικασίας υ̟οβολής αιτήσεων στο «Πρόγραµµα ̟ροώθησης στην α̟ασχόληση µέσω 
της οικονοµικής ενίσχυσης  ε̟ιχειρηµατικών ̟ρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας 
έως 35 ετών,  µε το διακριτικό τίτλο «Ε̟ιχειρηµατικότητα νέων µε έµφαση στην 
καινοτοµία». 

Στα ̟λαίσια της ανωτέρω α̟όφασης, ο Οργανισµός Α̟ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
(Ο.Α.Ε.∆.), ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους ̟ου ε̟ιθυµούν να συµµετάσχουν στο 
«Πρόγραµµα ̟ροώθησης στην α̟ασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης  
ε̟ιχειρηµατικών ̟ρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών,  µε το 
διακριτικό τίτλο «Ε̟ιχειρηµατικότητα νέων µε έµφαση στην καινοτοµία» το ο̟οίο 
συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο ̟λαίσιο του 
Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά̟τυξη του Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού», Θεµατικός Άξονας 
3 (∆ιευκόλυνση της ̟ρόσβασης στην α̟ασχόληση, Ενίσχυση της α̟ασχόλησης των νέων µέσω 
ενεργητικών ̟ολιτικών α̟ασχόλησης), Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «∆ιευκόλυνση της 
̟ρόσβασης στην α̟ασχόληση», ότι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος α̟ό τις 21 Ιουλίου 2014 έως και 21 Αυγούστου 2014 στο διαδικτυακό τό̟ο 
του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στο ̟εδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων για 900 θέσεις.  

Αναλυτικά:  

ΑΔΑ: 7ΦΤ24691Ω2-ΡΣΥ



                                               2                                                        

2

Στον Άξονα Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: 
Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ή̟ειρος, Θεσσαλία, 
∆υτική Ελλάδα και Πελο̟όννησος: 500 θέσεις  

Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 για τις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, 
κεντρική και ∆υτική Μακεδονία): 400 θέσεις.  

 

Εφόσον οι 900 θέσεις καλυφθούν ̟ριν α̟ό την τελευταία ηµέρα υ̟οβολής αιτήσεων (δηλαδή 
̟ριν α̟ό τις 21 Αυγούστου 2014), η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για 
υ̟αγωγή στο ̟ρόγραµµα, θα λήξει αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι µετά την αυτόµατη λήξη, συνεχίζεται η υ̟οβολή των αιτήσεων για αριθµό 
θέσεων ̟ου αντιστοιχεί µέχρι το 20% των αρχικών 900 θέσεων και σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ριν 
α̟ό τις 21 Αυγούστου 2014. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, οι αιτήσεις ̟αραµένουν σε στάδιο 
αναµονής και ικανο̟οιούνται µε βάση την ηµεροµηνία υ̟οβολής τους, εφόσον 
δηµιουργηθούν κενές θέσεις.    

 
∆ίνεται ε̟ίσης η δυνατότητα υ̟οβολής νέας αίτησης υ̟αγωγής στο ̟ρόγραµµα, στους 
υ̟οψήφιους ΝΕΕ των ο̟οίων η αίτηση – ε̟ιχειρηµατικό σχέδιο έχει α̟ορριφθεί α̟ό την 
Τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης στα ̟λαίσια του ̟αρόντος ̟ρογράµµατος, εφόσον  
α) ανακαλέσουν µε υ̟εύθυνη δήλωσή τους την ένσταση ̟ου τυχόν έχουν υ̟οβάλει µέχρι την 
̟ροηγουµένη της δηµοσίευσης της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης, δηλαδή µέχρι τις 17-07-2014 ή  
β) δεν έχει εκδοθεί µέχρι την ̟ροηγουµένη της δηµοσίευσης της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης 
(δηλαδή µέχρι τις 17-07-2014) α̟ό την Ειδική Ε̟ιτρο̟ή Ενστάσεων α̟όφαση ε̟ί της 
ένστασής τους. 
  
Νέα Αίτηση υ̟αγωγής στο ̟ρόγραµµα δεν µ̟ορούν να υ̟οβάλουν οι εξής: 

- Οι υ̟οψήφιοι ΝΕΕ των ο̟οίων τα ε̟ιχειρηµατικά σχέδια έχουν ήδη εγκριθεί α̟ό την 
Τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης,  

- Οι υ̟οψήφιοι ΝΕΕ των ο̟οίων τα ε̟ιχειρηµατικά σχέδια έχουν α̟ορριφθεί α̟ό την 
Τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης και δεν έχουν υ̟οβάλει ένσταση µέχρι την 
̟ροηγούµενη της δηµοσίευσης της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης, δηλαδή µέχρι τις 17-07-
2014,  

- Οι υ̟οψήφιοι ΝΕΕ των ο̟οίων τα ε̟ιχειρηµατικά σχέδια έχουν α̟ορριφθεί α̟ό την 
Τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης και έχουν υ̟οβάλει ένσταση  µετά τη δηµοσίευση της 
̟αρούσας ̟ρόσκλησης, δηλαδή α̟ό τις 18-07-2014 και µετά 

 
Η ενηµέρωση των υ̟οψήφιων ΝΕΕ σχετικά µε την ε̟ιλογή ή µη του ε̟ιχειρηµατικού τους 
σχεδίου α̟ό την Τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης θα γίνει α̟οκλειστικά µε ηλεκτρονικό 
τρό̟ο (µέσω του δηλωθέντος στην αίτηση υ̟αγωγής του/της υ̟οψήφιου/ας ΝΕΕ email) α̟ό 
την Υ̟ηρεσία Α̟ασχόλησης (ΚΠΑ2) στην ο̟οία α̟ηύθυναν την ηλεκτρονική τους αίτηση. Η 
ηµεροµηνία α̟οστολής του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία 
Α̟ασχόλησης µε το α̟οτέλεσµα της αξιολόγησης, θα θεωρείται και ως ηµεροµηνία 
γνωστο̟οίησης του στον/στην ΝΕΕ.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι ̟αρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία (α̟ό τις 
αρµόδιες υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) των 
̟ροσω̟ικών δεδοµένων τους, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων, ̟ου τηρούνται 
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για τις ανάγκες υλο̟οίησης του ̟αρόντος ̟ρογράµµατος, για το σκο̟ό εξαγωγής 
στατιστικών δεδοµένων στο ̟λαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκ̟όνησης µελετών για 
την αξιολόγηση του εν λόγω ̟ρογράµµατος. Σε κάθε ̟ερί̟τωση έχουν τα δικαιώµατα 
ενηµέρωσης, ̟ρόσβασης και αντίρρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 
του Ν 2472/97 

 
Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στην µε αρ. 32180/466/09-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
3194/Β’/16-12-2013) και τη µε αρ. 9/2013 ∆ηµόσια Πρόσκληση του ̟ρογράµµατος. 

 
 
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
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