
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkal-
mazásáról szóló, 2002. december 5-i 2204/2002/EK bizottsági rendeletnek megfelelően odaítélt

állami támogatás vonatkozásában a tagállamok által szolgáltatott információk

(2005/C 321/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XE 12/04

Tagállam Görög Köztársaság

Régió Ahaía közigazgatási terület

A támogatási program megnevezése Integrált beavatkozási program Ahaíában munkanélkülieket foglalkoztató vállal-
kozások támogatására (új munkahelyek teremtése) a 2004-es évben

Jogalap Άρθρο 29 του Ν. 1262/82 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονοµικής
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Ν. 1545/85 «Εθνικό Σύστηµα
Προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» που τροποποιήθηκε µε το άρθρο
6 του Ν. 1836/89 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρ-
τισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 6 του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για
την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση και άλλες διατάξεις», Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Απασχόλησης & Κοινω-
νικής Προστασίας (33297/20.11.2003), Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A támogatási program keretében
tervezett éves kiadás

Teljes éves összeg 6,75 millió EUR 2004-re

7,08 millió EUR 2005-re

3,03 millió EUR 2006-ra

Összesen 16,86 millió EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikke (2)–(5) bekezdésével,
valamint 5. és 6. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja 2004 februárjától

A támogatási program időtartama 2006 júniusáig

A támogatás célja 4. cikk: Munkahelyteremtés Igen

5. cikk: Hátrányos helyzetű vagy fogya-
tékos munkavállalók felvétele

Igen

6. cikk: A fogyatékoss munkavállalók
foglalkoztatásának többletköltségei

Nem

Érintett gazdasági ágazatok — Minden olyan közösségi ágazat (1),
amely jogosult foglalkoztatási támoga-
tásra

Igen

— Minden feldolgozóipari ágazat (1) Igen

— Minden szolgáltatás (1) Igen

— Egyéb ágazatok Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Görög Köztársaság
Foglalkoztatási és Szociális Minisztérium
Munkaerő-foglalkoztatási Szervezet (OAED)
Munkaerőügyi Főigazgatóság
Foglalkoztatási Igazgatóság

Cím:
Ethn. Antistaseos 8,
GR-16610 Alimos
Ügyintéző:
E. Harhalou
Tel.: 210-9989135-136,
www.oaed.gr
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Egyéb információ A program költségeit teljes egészében az OAED forrásaiból fedezik

A támogatás a Bizottság felé előzetes
bejelentési kötelezettség alá esik

Az intézkedés kizárja támogatás nyújtását,
vagy a Bizottság felé a rendelet 9. cikke
értelmében előzetes bejelentési kötele-
zettség alá esik

Igen

(1) Kivéve a hajóépítést és egyéb olyan ágazatokat, amelyekre az ezen ágazatok állami támogatási rendszerét szabályozó rendeletek és
irányelvek külön előírásai vonatkoznak.
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