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 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Αθήνα, 19 Δεκεμβπίος 2019 

 
Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ εποσικών ξενοδοσειακών επισειπήζεων για ηη 

διαηήπηζη θέζεων επγαζίαρ καηά ηη σειμεπινή πεπίοδο 2019 - 2020 

 
Ξεκινά αύξην Παπαζκεςή 20 Δεκεμβπίος 2019 θαη ώπα 11η ππωινή θαη 
ολοκληπώνεηαι ηελ Πέμπηη 20 Φεβποςαπίος 2020 και ώπα 12η μεζημβπινή, ε 
ςποβολή αιηήζεων ησλ εποσικών ξενοδοσειακών επισειπήζεων γηα ζπκκεηνρή ηνπο 
ζην «Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επνρηθώλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε 
ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2019-2020». Τν πξόγξακκα έρεη σο ζηόρν ηε 
δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνύλ 
επνρηθά, θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2019 έσο ηελ 
29ε Φεβξνπαξίνπ 2020. 
Δικαίωμα ςποβολήρ αιηήζεων έσοςν νη θάζε κνξθήο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, 
εθόζνλ πιεξνύλ ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:  
Α) Λεηηνπξγνύλ εθηόο ηεο Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (πιελ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Νήζσλ) θαη ηνπ Πνιενδνκηθνύ Σπγθξνηήκαηνο ηεο πόιεσο ηεο Θεζζαινλίθεο, 

Β) Έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Τ. ζε ηζρύ, 

Γ) Δίραλ δηαθόςεη ηε ζπλερόκελε ιεηηνπξγία ηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα δύν έηε, θαηά ηελ 
πξνεγνύκελε πεληαεηία 2014 – 2018 (ζπγθεθξηκέλα, εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από ηελ 
1ε Ννεκβξίνπ κέρξη ηηο 29 Φεβξνπαξίνπ) εθηόο εάλ κεηείραλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα 
πξνεγνύκελα όκνηα πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

Οη λέεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνύλ από ηελ 1/1/2018 θαη λα  έρνπλ 
δηαθόςεη ηελ ζπλερόκελε ιεηηνπξγία ηνπο, πξηλ ηελ 1/11/2018.  

Η ςποβολή ηων αιηήζεων γίνεηαι αποκλειζηικά ηλεκηπονικά,  ζην δηαδηθηπαθό ηόπν 
ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr), κε  ρξήζε  θσδηθώλ πξόζβαζεο (νλνκαζία Χξήζηε θαη 
Σπλζεκαηηθό) ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνύ. 

Όζνη δελ δηαζέηνπλ θσδηθνύο πξόζβαζεο νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ ζηα ΚΠΑ2 πεξηνρήο 
αξκνδηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ θιεηδάξηζκν θαη ηνπο  
ζρεηηθνύο θσδηθνύο πξόζβαζεο.  

Ωθελούμενοι είλαη ξενοδοσοϋπάλληλοι νη νπνίνη ζπγθεληξώλνπλ ηηο εμήο 
πποϋποθέζειρ: 
* Απαζρνινύληαλ ζηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε έσο θαη ηηο 31 Οθησβξίνπ 2019, 
* Δίλαη δηθαηνύρνη ηνπ επηδόκαηνο ηαθηηθήο αλεξγίαο θαηά ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2019 θαη 
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* Γελ είραλ ζπλερόκελε δσδεθάκελε απαζρόιεζε ζηελ ίδηα ή/θαη ζε άιιε μελνδνρεηαθή 
επηρείξεζε πξηλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2019. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα, ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία 
ζπκκεηνρήο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ 
(www.oaed.gr). 
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