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Κοινωνία
Η χ ώ 
της Θράκης

ο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ξάνθης 
ευχαριστεί την ομάδα «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και την εταιρεία 
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και οι Ωφελούμενοι των Ευά-
λωτων Κοινωνικά ομάδων του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓ-

ΓΥΗΣ Δ. ΞΑΝΘΗΣ

θέλουν να εκφράσουν την ένθερμη 
ευγνωμοσύνη, σε όλους τους ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΥΣ της ομάδας ΜΠΟΡΟΥΜΕ και 
της εταιρείας ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,  
που προσέφεραν  διατακτικές επιταγές 
για την αγορά τροφίμων κατά την περί-
οδο των γιορτών των Χριστουγέννων.

Η βοήθεια τους είναι πολύτιμη, πρω-
τίστης και ουσιαστικής σημασίας στο 
πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς 
και αλληλεγγύης στην τοπική κοινω-
νία.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και 
δημόσια για την πολύτιμη προσφορά 

στην ενίσχυση της προσπάθειάς 
μας, που αποβλέπει στο κοινό καλό 
όσων έχουν ανάγκη.

Ευχαριστούμε όλους και πάλι και 
ευχόμαστε Μια Καλή & Δημιουργι-
κή Νέα Χρονιά με υγεία, οικογενει-
ακή ευτυχία και κάθε επαγγελματι-
κή επιτυχία!

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του ΚΚΠΑΔΞ

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΟΑΕΔ: Έως 11 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την 
απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω με έμφα-
ση στις γυναίκες και επιδότηση έως 8.397 €

Οι αιτήσεις επιχει-
ρήσεων για τον Β΄ 
κύκλο της δράσης 
«Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης επιχειρή-
σεων για την απα-
σχόληση ανέργων 
ηλικίας 30 ετών και 
άνω στις περιφέ-
ρειες σε μετάβαση 
(MΕΤ), με έμφαση 
στις γυναίκες» θα 
υποβάλλονται μέ-
χρι την Παρασκευή 

11 Φεβρουαρίου 
και ώρα 15:00.

Συγκεκριμένα, το πρό-
γραμμα 12μηνης διάρ-
κειας επιχορηγεί την 
πρόσληψη 5.000 ανέρ-
γων στις Περιφέρειες 
Δυτικής Μακεδονίας, 
Στερεάς Ελλάδας, Ιο-
νίων Νήσων, Πελοπον-
νήσου, Βόρειου Αιγαί-
ου και Κρήτης και τα 
ποσά της επιχορήγη-
σης μισθού και ασφα-

λιστικών εισφορών έχουν ως εξής:

466,5 € μηνιαία (5.598 € ετήσια) 
για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
559,8 € μηνιαία (6.717,6 € ετήσια) 
για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
606,45 € μηνιαία (7.277,4 € ετήσια) για 
μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
653,1 € μηνιαία (7.837,2 € ετήσια) για 
μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
699,75 € μηνιαία (8.397 € ετήσια) 
για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν την αί-
τησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη 

διεύθυνση http://www.ependyseis.
gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμ-
βουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην 
επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα 
με  την κατηγορία ανέργου, την ειδι-
κότητα και τα απαιτούμενα προσόντα 
και η επιχείρηση θα επιλέξει μετα-
ξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επι-
χείρηση να μην έχει μειώσει το προ-
σωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την 
αίτηση και να μην έχει λάβει  χρη-
ματοδότηση από κρατική ενίσχυση 
άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 
3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). 
Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνο-
νται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέν-
νων και Πάσχα και επιδόματα αδείας. 

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολο-
γισμού 32.000.000 €, συγχρηματοδο-
τείται από την Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για 
περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν 
την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr 


