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3ο Ενημεπψσικό Δελσίο 

10 Οκσψβπίοτ 2014 

 

4ο  Workshop σοτ Δικσύοτ Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ «Αισψλία». 

 

σο πλαίςιο σηρ Δπάςηρ 7 «Δικσύψςη ςε σοπικό επίπεδο» σηρ Ππάξηρ «Δίκστο 

Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ ςσην Αισψλία», οπγανώθηκε σην Σεσάπση, 22 Οκσψβπίοτ 

2014, σο 4ο Workshop με θέμα «Ενεπγησικέρ Πολισικέρ Απαςφόληςηρ», ςσα γπαυεία σηρ 

Αισψλικήρ Αναπστξιακήρ Α.Ε. ΟΣΑ από σο Επιμελησήπιο Αισψλοακαπνανίαρ, εσαίπο σηρ 

Α.. «ΑΙΣΩΛΙΑ» ςε ςτνεπγαςία με σον ΟΑΕΔ και σην Αισψλική Αναπστξιακή Α.Ε. ΟΣΑ.  

 

κοπόρ σοτ Workshop ήσαν η παποτςίαςη σψν Ενεπγησικών Πολισικών Απαςφόληςηρ 

σψν σπεφόνσψν ππογπαμμάσψν καθώρ και σα ουέλη ποτ μποπούν να αποκομίςοτν οι 

άνεπγοι και οι σοπικέρ επιφειπήςειρ από σην αξιοποίηςη σοτρ. Παποτςιάςσηκαν επίςηρ, 

οι δπάςειρ και οι ενέπγειερ ποτ αναπσύςςει σο Δίκστο «Αισψλία», ςσοτρ Δήμοτρ 

Θέπμοτ, Νατπακσίαρ και Ι.Π. Μεςολογγίοτ, καθώρ και αναλύθηκε ο σπόπορ 

διαμόπυψςηρ ςσενόσεπψν ςφέςεψν ςτνεπγαςίαρ και επικοινψνίαρ μεσαξύ σψν 

ψυελοτμένψν ανέπγψν και σψν επιφειπήςεψν ποτ αποσελούν μέλη σοτ Δικσύοτ, ώςσε 

να μεγιςσοποιηθούν σα αποσελέςμασα και να ςτνειςυέποτν ςσην επίσετξη σψν ςκοπών 

και σψν ςσόφψν σηρ Ππάξηρ. 

 

τνσονιςσήρ σηρ ςτνάνσηςηρ ήσαν o κ. Ρόμπολαρ Γεώπγιορ, Τπεύθτνορ Ππάξηρ για σο 

Επιμελησήπιο Αισψλοακαπνανίαρ, o οποίορ ετφαπίςσηςε σον Πεπιυεπειακό Διετθτνσή 

σοτ ΟΑΕΔ Πελοποννήςοτ & Δτσικήρ Ελλάδορ κ. Καπβέλη για σην άμεςη ανσαπόκπιςη ςσο 

κάλεςμα σοτ Επιμελησηπίοτ Αισψλοακαπνανίαρ, ςσην πποςπάθεια ατσή ποτ γίνεσαι να 

βάλοτμε όλοι μαρ ένα λιθαπάκι απένανσι ςσο σεπάςσιο ππόβλημα σηρ ανεπγίαρ ποτ 

μαςσίζει σοτρ νέοτρ και σην Ελληνική κοινψνία.  

Ο Κορ  Καπβέληρ Ιψάννηρ, Πεπιυεπειακόρ Διετθτνσήρ ΟΑΕΔ Πελοποννήςοτ & Δτσικήρ 

Ελλάδαρ, αναυέπθηκε ςσην πολύπλετπη και κπίςιμη δπάςη σοτ ΟΑΕΔ, ψρ κύπιορ υοπέαρ 

τλοποίηςηρ σηρ κτβεπνησικήρ πολισικήρ για σην Απαςφόληςη και σην Κασαπολέμηςη 

σηρ Ανεπγίαρ, αναλύονσαρ σα πεδία ςσα οποία καλείσαι να παπέμβει, ςσην αλλαγή ποτ 

ςτνσελείσαι σα σελετσαία φπόνια ςσον ΟΑΕΔ και σα ενεπγά εξειδικετμένα ππογπάμμασα 



φπημασοδόσηςηρ και δημιοτπγίαρ νέψν θέςεψν επγαςίαρ και ενίςφτςηρ σηρ 

επιφειπημασικόσησαρ. 

Σο λόγο πήπε η κα. Παναγιψσίδη Φπιςσίνα, Τπεύθτνη σηρ Ππάξηρ «Δίκστο Πποώθηςηρ 

σηρ Απαςφόληςηρ ςσην Αισψλία» η οποία παποτςίαςε σην μέφπι ςήμεπα ποπεία 

τλοποίηςηρ σηρ Ππάξηρ, αναυέπονσαρ σα αποσελέςμασα σοτ Δικσύοτ αλλά και σηρ 

Ππάξηρ γενικόσεπα.  

Ακολούθηςαν επψσήςειρ και μια ενδιαυέποτςα ςτζήσηςη μεσαξύ σοτ κοινού και σψν 

ομιλησών, κασά σην οποία λύθηκαν απκεσέρ από σιρ αποπίερ σψν παπετπιςκόμενψν, 

κτπίψρ ςφεσικά με σα ενεπγά εξειδικετμένα ππογπάμμασα φπημασοδόσηςηρ και 

δημιοτπγίαρ νέψν θέςεψν επγαςίαρ και ενίςφτςηρ σηρ επιφειπημασικόσησαρ σοτ ΟΑΕΔ 

καθώρ επίςηρ και σψν δτνασοσήσψν πεπαισέπψ ςτνεπγαςίαρ μεσαξύ σψν υοπέψν για 

σην μεγαλύσεπη διάφτςη σηρ ενημέπψςηρ όλψν σψν ππογπαμμάσψν φπημασοδόσηςηρ 

για σοτρ άνεπγοτρ και σψν επιφειπημασικό κόςμο. 

 

ΝΕΟ ππόγπαμμα σοτ ΟΑΕΔ για 6.000 ανέπγοτρ με μιςθό 

450 ετπώ 

Ένα νέο ππόγπαμμα επιδοσούμενψν πποςλήχεψν σοτ ΟΑΕΔ θα απφίςει να σπέφει σο 

αμέςψρ επόμενο διάςσημα, και μέςψ ατσού πεπίποτ 6.000 άνεπγοι, ηλικίαρ 25 – 66 

εσών θα μποπούν να απαςφοληθούν και να ψυεληθούν αποκσώνσαρ επγαςιακή 

εμπειπία. 

Σο ανσίςσοιφο ππόγπαμμα ποτ είφε εγκπιθεί ππιν από λίγερ μέπερ και αυοπούςε ςε 

5.000 ανέπγοτρ, βπήκε σεπάςσια ανσαπόκπιςη και απουαςίςσηκε από σον ΟΑΕΔ η 

επέκσαςή σοτ. 

ύμυψνα με πληπουοπίερ, η επιφοπήγηςη ποτ θα δίνεσαι ςσιρ επιφειπήςειρ ανέπφεσαι 

ςσα 18 ετπώ σην ημέπα για σον κάθε ψυελούμενο – επγαζόμενο, με δεδομένο όσι θα 

παπέφονσαι τπηπεςίερ πλήποτρ απαςφόληςηρ για φπονικό διάςσημα έψρ 25 

μέπερ σον μήνα. 

Έσςι, οι αποδοφέρ σψν δικαιούφψν θα είναι ςσα 450 ετπώ σο μήνα, ενώ η ςτνολική 

διάπκεια σοτ ππογπάμμασορ θα είναι έψρ 12 μήνερ. 

Δικαιούφοι σοτ ππογπάμμασορ, θα είναι όλερ οι επιφειπήςειρ και οι επγοδόσερ σοτ 

ιδιψσικού σομέα ποτ αςκούν οικονομική δπαςσηπιόσησα και δεν έφοτν πποβεί, κασά ση 

διάπκεια σοτ σπιμήνοτ ππιν σην ημεπομηνία σηρ αίσηςηρ (ημεπολογιακά) για τπαγψγή 

ςσο ππόγπαμμα, ςε μείψςη πποςψπικού λόγψ κασαγγελίαρ ςύμβαςηρ επγαςίαρ. 

Οι επιφειπήςειρ ποτ επιθτμούν να ενσαφθούν ςσο ππόγπαμμα, ευόςον τπάπφοτν κενέρ 

θέςειρ, θα ππέπει να τποβάλλοτν ηλεκσπονικά αίσηςη τπαγψγήρ ςσο Κένσπο 

Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ (ΚΠΑ2), ςσην απμοδιόσησα σοτ οποίοτ ανήκει η έδπα σηρ 

επιφείπηςηρ, μέςψ σηρ ιςσοςελίδαρ σοτ ΟΑΕΔ 

Η ημεπομηνία ποτ θα ξεκινήςει η τποβολή σψν αισήςεψν θα καθοπιςσεί από ση 

διοίκηςη σοτ ΟΑΕΔ, ενώ οι ενδιαυεπόμενοι θα ππέπει να έφοτν εκδώςει κψδικό 

ππόςβαςηρ για σο ηλεκσπονικό ςύςσημα σοτ ΟΑΕΔ. 

Οι ενδιαυεπόμενοι θα ππέπει να: 

• Διαθέσοτν δελσίο ανεπγίαρ ςε ιςφύ κασά σην τπόδειξή σοτρ από σο απμόδιο ΚΠΑ 2 και 

μέφπι σην ππόςληχή σοτρ. 

• Έφοτν ςτμπληπώςει σο στποποιημένο ένστπο εξασομικετμένηρ πποςέγγιςηρ και έφοτν 

ςτμυψνήςει ςε ασομικό ςφέδιο δπάςηρ. 

• Είναι Έλληνερ πολίσερ ή πολίσερ άλλοτ κπάσοτρ μέλοτρ σηρ ΕΕ ή είναι ομογενείρ ποτ 

έφοτν δικαίψμα διαμονήρ και απαςφόληςηρ ςση φώπα μαρ. 



• Είναι ηλικίαρ 25 έψρ 66 εσών, δηλαδή να έφοτν ςτμπληπώςει σο 25ο έσορ σηρ ηλικίαρ 

σοτρ και να διανύοτν σο 26ο έσορ και σο 67ο έσορ ανσίςσοιφα κασά σην ημεπομηνία 

τπόδειξήρ σοτρ από σην απμόδια Τπηπεςία. 

 

Ππόςληχη Απεξαπσημένψν σοτ ΚΕΘΕΑ Παπέμβαςη, μέςψ 

ππογπάμμασορ Ενίςφτςηρ σηρ Απαςφόληςηρ για ππόςληχη ασόμψν 

από Ετπαθείρ Κοινψνικά Ομάδερ. 
  

Ειδικό σπιεσέρ Ππόγπαμμα ενίςφτςηρ επγοδοσών από σον ΟΑΕΔ, με επιφοπήγηςη ποτ 

ανσιςσοιφεί ςσο ύχορ σψν ςτνολικών αςυαλιςσικών ειςυοπών, για σην ππόςληχη 2.300  

ανέπγψν Ασόμψν με Αναπηπίερ (A.με.Α), Απεξαπσημένψν από εξαπσηςιογόνερ οτςίερ, 

Απουτλακιςμένψν, Νεαπών Παπαβασικών Ασόμψν ή Νεαπών Ασόμψν ποτ βπίςκονσαι ςε 

κοινψνικό κίνδτνο. 

  

Δικαιούφοι σοτ ππογπάμμασορ είναι οι ιδιψσικέρ επιφειπήςειρ, τνεσαιπιςμοί, 

Επαγγελμασικά ψμασεία και Ενώςειρ ατσών, ψμασεία, Αςσικέρ Εσαιπίερ μη 

κεπδοςκοπικού φαπακσήπα, Κοινψνικοί τνεσαιπιςμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοππαξίερ 

και γενικά Επγοδόσερ σοτ ιδιψσικού σομέα. 

 

Ωρ ποςό επιφοπήγηςηρ οπίζεσαι σο ποςό ποτ ανσιςσοιφεί ςσιρ αςυαλιςσικέρ ειςυοπέρ, 

όπψρ τπολογίζεσαι κασ’ έσορ, για όλοτρ σοτρ κλάδοτρ κύπιαρ αςυάλιςηρ σοτ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 

και σηρ επικοτπικήρ αςυάλιςηρ σοτ ΕΣΕΑΜ, καθώρ και ςσιρ αςυαλιςσικέρ ειςυοπέρ,  

εκείνψν ποτ σο ΙΚΑ ειςππάσσει ή ςτνειςππάσσει τπέπ Υοπέψν και Κλάδψν Κοινψνικήρ 

Αςυάλιςηρ. Επίςηρ, ψρ ποςό επιφοπήγηςηρ οπίζεσαι επιπλέον σο ποςό ποτ ανσιςσοιφεί 

ςσιρ αςυαλιςσικέρ ειςυοπέρ σψν δώπψν Φπιςσοτγέννψν και Πάςφα και σψν επιδομάσψν 

αδείαρ, για σοτρ μήνερ ποτ ατσά κασαβάλλονσαι. 

  

ε πεπίπσψςη ποτ ενδιαυέπεςσε να μάθεσε πεπιςςόσεπερ πληπουοπίερ για τποχήυιοτρ 

μέςψ σοτ ΚΕΘΕΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΗ, μποπείσε να καλείσε ςσα σηλέυψνα σοτ ΚΕΘΕΑ: 210 

3845029, κορ Νίκορ Ζαφαπάκηρ. 

 

Για πληπουοπίερ ςφεσικά με σο ππόγπαμμα σοτ ΟΑΕΔ μποπείσε να επιςπετσείσε σην 

ςελίδα σοτ ΟΑΕΔ: 

  

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lan

g=el 

<http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&l

ang=el>  
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