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   ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 
                            ΑΘΗΝΑ, 23.04.2020 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ανάπηηζη πποζυπινών πινάκυν επιηςσόνηυν και αποππιθθένηυν ανέπγυν  
ζηο “Πιλοηικό Ππόγπαμμα Υποζηήπιξηρ Επισειπημαηικών Σσεδίυν  

ανέπγυν νέυν ηλικίαρ 18-29 εηών” με έμθαζη ζηιρ γςναίκερ 
 
Αλαξηήζεθαλ ζήκεξα Πέκπηε 23 Απξηιίνπ 2020 ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΟΑΕΔ, νη Πποζυπινοί Πίνακερ 
Επιηςσόνηυν και Αποππιθθένηυν γηα ην «Πηινηηθό Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Επηρεηξεκαηηθώλ ρεδίσλ 
αλέξγσλ λέσλ ειηθίαο 18-29 εηώλ» κε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο, ζύκθσλα κε ηε Δεκόζηα Πξόζθιεζε Νν 01 / 
2020. 
 
ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ππνζηήξημε αλέξγσλ πνπ επηζπκνύλ λα αλαπηύμνπλ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηόηεηα, ώζηε λα μεηαηπέτοςν ηιρ επισειπημαηικέρ ηοςρ ιδέερ ζε ποιοηικά και βιώζιμα 
επισειπημαηικά ζσέδια. Οη επηηπρόληεο ζα θιεζνύλ ζηε θάζε απηή ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 
δπάζειρ ζςμβοςλεςηικήρ, κε απώηεξν ζηόρν λα εληζρπζνύλ νη δπλαηόηεηέο ηνπο γηα πξόζβαζε ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο, μέζυ ηος ζσεδιαζμού και ηηρ ςλοποίηζηρ νέυν επισειπήζευν. 
 
Οι πίνακερ έσοςν αναπηηθεί ζηο διαδικηςακό ηόπο ηος ΟΑΕΔ www.oaed.gr ζηελ ελόηεηα «Νέα & 
Αλαθνηλώζεηο» κε ηίηιν «Αλάξηεζε πξνζσξηλώλ πηλάθσλ επηηπρόλησλ θαη απνξξηθζέλησλ αλέξγσλ ηνπ 
"Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Τπνζηήξημεο Επηρεηξεκαηηθώλ ρεδίσλ Αλέξγσλ Νέσλ 18-29 εηώλ" κε έκθαζε 
ζηηο γπλαίθεο». Οη ππνςήθηνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύλ από ηνπο πίλαθεο κε ηνλ αξηζκό 
πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζήο ηνπο θαη, ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ ηνπο, γηα ηνλ ιόγν πνπ απνθιείζηεθαλ. 
 
Οι αποππιθθένηερ μποπούν να ςποβάλλοςν ένζηαζη, μέζα ζε αποκλειζηική πποθεζμία ηπιών (3) 
επγάζιμυν ημεπών, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ θαη έσο ηηο 15:00 ηεο 
ηειεπηαίαο εξγάζηκεο εκέξαο, ήηνη ηελ Σξίηε 28/04/2020 θαη ώξα 15:00.  Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ 
είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ελζηάζεσλ. Οι ενζηάζειρ θα ςποβληθούν με ζςζηημένη επιζηολή, με courier 
ζην γεληθό πξσηόθνιιν ηνπ ΟΑΕΔ, Εζληθήο Αληηζηάζεσο 8, Άιηκνο, Σ.Κ. 17456, κε ξεηή αλαθνξά ζηνλ ηίηιν 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, («Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Επηρεηξεκαηηθώλ ρεδίσλ Αλέξγσλ Νέσλ Ηιηθίαο 18-29 
εηώλ", ππόςε Δ/λζεο Α1). Οι ενζηάζειρ ππέπει να αποζηαλούν ΚΑΙ ηλεκηπονικά ζηε δηεύζπλζε 
a1@oaed.gr, εληόο ηεο πξναλαθεξόκελεο πξνζεζκίαο. Οη ελζηάζεηο ζα θξηζνύλ από Επηηξνπή Ελζηάζεσλ, 
ε νπνία νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή. 
 
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ, ζα αλαξηεζνύλ ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΟΑΕΔ νη Οξηζηηθνί Πίλαθεο. 
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