
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zastoso-

wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w dziedzinie zatrudnienia

(2006/C 19/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr pomocy XE 8/04

Państwo Członkowskie Republika Grecka

Region ΝΟΜΟΙ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ -ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Nazwa programu pomocy Program pomocy dla przedsiębiorstw z Karditsa & Trikala na zatrudnianie osób
bezrobotnych (nowe miejsca pracy — NThE) 2004 r.

Podstawa prawna 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 παρ. 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 κατάρτισης και
άλλες διατάξεις» και το άρθρο 6 του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απα-
σχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση και άλλες διατάξεις». Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
(33390/29.12.2003). Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής

Planowane roczne wydatki w ramach
programu

Całkowita kwota roczna pomocy 4 mln EUR w 2004 r.
4 mln EUR w 2005 r.
2 mln EUR w 2006 r.
w sumie 10 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy Zgodnie z art. 4 ust. 2 do 5, art. 5 i art. 6
rozporządzenia

Tak

Termin obowiązywania Od lutego 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub
przyznanej pomocy indywidualnej:

Do czerwca 2006 r.

Cel pomocy Art. 4 — Tworzenie miejsc pracy Tak

Art. 5 — Zatrudnianie osób niepełnos-
prawnych i znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji

Tak

Art. 6 Zatrudnianie osób niepełnospraw-
nych

Nie

Sektory gospodarki — Wszystkie sektory wspólnotowe (1)
mogą korzystać z pomocy w dzie-
dzinie zatrudnienia

Tak

— Wszystkie sektory związane z
produkcją (1)

Tak

— Wszystkie usługi (1) Tak

— Inne Tak

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Όνοµα:
Ελληνική ∆ηµοκρατία
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
Γενική ∆/νση Εργατικού ∆υναµικού
∆ιεύθυνση Απασχόλησης

∆ιεύθυνση:
Εθν. Αντιστάσεως 8, GR-16610 Άλιµος
Πληροφορίες: Ε.Χαρχάλου
Τηλ. 210-9989135-136, www.oaed.gr
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Inne informacje: Wydatki związane z programem są finansowane w całości ze środków
państwowych

Pomoc podlegająca obowiązkowi
notyfikacji

Środek wyklucza przyznanie pomocy lub
wymaga uprzedniego powiadomienia
Komisji o przyznaniu pomocy zgodnie z
art. 9 rozporządzenia

Tak

(1) Z wyjątkiem sektora budownictwa okrętów i innych sektorów podlegającym specjalnym zasadom rozporządzenia lub dyrektywy,
które rządzą ogółem pomocy państwa, z których te sektory korzystają.
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