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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 10/2014  

ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ  

«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 

ανέργων ηλικίας  30-66 ετών» 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ∆ µε τη µε αρ. 3214/55/11-11-2014 
Απόφαση του, αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 
στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 
ανέργων ηλικίας   30-66 ετών», για τις υπολειπόµενες 2.500 θέσεις οι οποίες 
δεν καλύφθηκαν από την προηγούµενη αρχική ∆ηµόσια Πρόσκληση Νο1/2014.  

Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, ο Οργανισµός Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), ενηµερώνει τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και 
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο 
«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 
ανέργων ηλικίας  30-66 ετών» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 
του Ανθρώπινου ∆υναµικού», Θεµατικός Άξονας 3 (∆ιευκόλυνση της πρόσβασης 
στην απασχόληση, Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων µέσω ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης), Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση», ότι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις  18 Νοεµβρίου 2014 και ώρα δεκάτη 
(10η) πρωϊνή έως και τις 28 Νοεµβρίου 2014 και ώρα δεκάτη πέµπτη (15η) 
µετά µεσηµβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, στο πεδίο 
καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις υπολειπόµενες 2.500 θέσεις οι 
οποίες δεν καλύφθηκαν από την προηγούµενη αρχική ∆ηµόσια Πρόσκληση 
Νο1/2014, ως εξής:   
Στον Άξονα Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 
Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος: 1.420  θέσεις.  
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Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 για τις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: 
Αττική, κεντρική και ∆υτική Μακεδονία): 1.080  θέσεις.  

 

Στην περίπτωση που οι κατανεµηθείσες θέσεις καλυφθούν πριν την 28-
11-2014, τότε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο 
πρόγραµµα θα λήξει  αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος 
αιτήσεων. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εξής: 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Πλαίσιο ένταξης - χρηµατοδότηση  - επιλέξιµες περιοχές 
1. Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο πλαίσιο του Θεµατικού Άξονα 
3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
∆υναµικού» 2007 – 2013. 

Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδροµή της 
πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισµού του ΟΑΕ∆. Οι σχετικές εισροές των πόρων του 
Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα 
εκταµιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

2. Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 3: 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7 
και 8 µε κωδικό θέµατος προτεραιότητας  66 της µε αριθµό 
53672/4775/17.7.2008 Υ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, µε θέµα "Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.   

3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). 
Η ενίσχυση που θα λάβει µια ενιαία επιχείρηση βάσει της παρούσας ∆ηµόσιας 
Πρόσκλησης και της µε αριθµ. 31172/490/12-9-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2482/Β/17-9-
2014), αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση1(Καν.1998/2006 
ή/και Καν.1407/2013) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών 
ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγείται σε µια 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονοµικών ετών. 
Ως ηµεροµηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της 
εγκριτικής απόφασης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/20132.  

                                                 
1 (για τον έλεγχο του de minimis θα σωρεύονται ενισχύσεις που εντάσσονται στον Καν. 1998/2006 για 

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές 
αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. 
2 Η παρ.4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013 ορίζει ότι: «Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας θεωρείται ότι 

χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννοµου δικαιώµατος λήψης της 
ενίσχυσης σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό νοµικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία 
καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας στην επιχείρηση». 
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Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφερόµενη επιχείρηση η οποία 
υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα είναι 
«ενιαία/συνδεδεµένη» µε άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις τότε στον ως άνω έλεγχο 
της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει οι 
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις. 
Στην «ενιαία/συνδεδεµένη επιχείρηση» περιλαµβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που 
έχουν τουλάχιστον µόνο µία από τις ακόλουθες σχέσεις µεταξύ τους: 
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή 
των εταίρων άλλης επιχείρησης, 
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των 
µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της 
τελευταίας, 
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη 
επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του 
καταστατικού της αυτής της τελευταίας και   
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, 
βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω 
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων 
αυτής της επιχείρησης. 
Οι επιχειρήσεις που έχουν µόνο µία οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) έως δ) του ανωτέρω εδαφίου µε µία ή περισσότερες άλλες 
επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.  
Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του Καν.1407/2013 δεν εξετάζεται πλέον η σύνδεση 
των επιχειρήσεων µέσω φυσικών προσώπων.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Ρόλος του ΟΑΕ∆ 

Σύµφωνα α)  µε το άρθρο 25 του Ν.4144/2013  (ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε 
το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258) “Ο Ο.Α.Ε.∆. έχει σκοπό την εφαρµογή 
της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέµηση της 
ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού 
της χώρας στην αγορά εργασίας και µεριµνά ιδίως για τη δηµιουργία και 
διατήρηση θέσεων εργασίας µε την παροχή οικονοµικών ενισχύσεων προς τους 
εργοδότες”, και β) µε  το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70) για τον σκοπό 
της καταπολέµησης της ανεργίας µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι 
δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕ∆ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τοµέα που καταρτίζονται µε αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας µετά 
από γνώµη του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), στο πλαίσιο του 
προγράµµατος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆).  

Με τη µε αριθµό 53672/4775/17-07-2008 ΥΑ, η οποία τροποποιήθηκε µε τη µε 
αριθµό 9.12276/οικ.6.1615/15-07-2009 ΥΑ, µε τη µε αριθµό 0.6403/οικ. 
6.733/30-3-2010 ΥΑ και όπως εκάστοτε ισχύει, εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες 
διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στον ΟΑΕ∆. 
Για την πράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ως άνω 
πρόγραµµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις συµµετοχής 

∆ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού 
τοµέα, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 
Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη 
διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία της αίτησης (ηµερολογιακά) για 
υπαγωγή στο πρόγραµµα, σε µείωση του προσωπικού τους.  
Επισηµαίνεται ότι ως µείωση του προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύµβασης 
εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του 
εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας 
εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε 
αντικατάσταση του µισθωτού έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
συµµετοχής στο πρόγραµµα. Ως αντικατάσταση θεωρείται και η προγενέστερη 
πρόσληψη ατόµου, αρκεί να έχει γίνει µέσα στον ίδιο µήνα που έχει λάβει χώρα η 
καταγγελία σύµβασης.  
Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη 
διάρκεια του τριµήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε αλλαγή του 
καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε µερική απασχόληση 
ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ.  
Στο προσωπικό ανήκουν και τα άτοµα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε 
κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας µητρότητας, αφού η σχέση 
εργασίας δεν διακόπτεται. 
∆εν θεωρείται µείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύµβασης ορισµένου 
χρόνου, η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία 
σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο 
λόγο που αφορά στον εργαζόµενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον 
προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι  ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν 
και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής 
αίτησης για υπαγωγή µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης 
και αφορούν και στις επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν µετά από µεταβίβαση ή 
εκµίσθωση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δηµιουργία 
νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό 
αντικείµενο δραστηριότητας.  
 
∆εν υπάγονται:  
� Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του 

προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) 
και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009). 

� Τα νυχτερινά κέντρα.  
� Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. 
� Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών µέσω 

τηλεφώνου (telemarketing). 
� Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. 
� Τα υποκαταστήµατα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν 

είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
� Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση 

συµµετέχουν εξωχώριες εταιρείες.  
� Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγµένων σε αυτά 
� Οι συστεγαζόµενες επιχειρήσεις.  
� Σύλλογοι και  σωµατεία που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 
� Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελµατική έδρα ή η έδρα ή 

και το υποκατάστηµα που θα απασχοληθούν οι επιχορηγούµενοι άνεργοι είναι 
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η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί µηχανικοί, κλπ) 
εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους 
απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες 
εκµετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκµετάλλευσης ταξί κλπ), 

� Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας (από την 
πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και 
εµπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τοµέα του 
άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται 
µε την µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους και η επιχορήγηση µετακυλύει  
στους παραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική 
εκµετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες 
προκειµένου να προετοιµασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. 
συγκοµιδή, κοπή και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)].3  
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται 
και σε άλλους τοµείς πέραν των ανωτέρω εξαιρουµένων και οι 
επιχορηγούµενοι άνεργοι απασχοληθούν στις µη εξαιρούµενες δραστηριότητες 
τότε οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραµµα.  

� Όταν το αντικείµενο εργασιών µίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα  από 
τα αντικείµενα εξαιρείται του προγράµµατος (εκτός των περιπτώσεων που 
αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο). Στις περιπτώσεις που το αντικείµενο 
εργασιών που εξαιρείται αναφέρεται µεταξύ των σκοπών όπως ορίζονται από το 
καταστατικό της επιχείρησης και δεν ορίζεται στην έναρξη δραστηριότητας 
στην ∆.Ο.Υ., η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση 
συµµετοχής στο πρόγραµµα, εφόσον συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία θα αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος το εξαιρούµενο αντικείµενο εργασιών. Στις περιπτώσεις που το 
αντικείµενο εργασιών αναφέρεται στην έναρξη δραστηριότητας στη ∆.Ο.Υ., η 
επιχείρηση για να ενταχθεί  θα πρέπει να προβεί σε µεταβολή εργασιών στη 
∆.Ο.Υ. πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ως προς το εξαιρούµενο 
αντικείµενο και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν 
πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος το εξαιρούµενο 
αντικείµενο εργασιών.        

� Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση προηγούµενων 
κρατικών ενισχύσεων. Είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων, για τις 
οποίες έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής µε αναζήτηση αναλογούντος ποσού ή 
απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης, εφόσον προσκοµίσουν ταµειακό 
παραστατικό πληρωµής δικαιούχου, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν 
εξοφλήσει ή εξακολουθούν και καταβάλλουν τις τυχόν δόσεις. 

� Οι επιχειρήσεις που δηµιουργηθήκαν µετά από µεταβίβαση ή αλλαγή νοµικής 
µορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δηµιουργία νέας επιχείρησης ή 
εκµίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό 
αντικείµενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις 
εντάσσονται για τον επιπλέον αριθµό θέσεων που είχε η προηγούµενη 
επιχείρηση κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο. 

� ∆εν µπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το 
παρόν πρόγραµµα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούµενου 
ατόµου, για ίσο αριθµό θέσεων µε αυτόν που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα. 
Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η 
αρµόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε άτοµο λόγω έλλειψης ειδικότητας. 

                                                 
3 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 και 2  του Κανονισµού 1407/2013. 
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� Οι συνεταιρισµοί για τα µέλη τους (πλην των ΚοινΣεπ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
Ωφελούµενοι – Άνεργοι 

Ωφελούµενοι είναι οι άνεργοι που σωρευτικά πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. ∆ιαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο 

ΚΠΑ2 και µέχρι την πρόσληψή τους. 
2. Έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης 

και έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης. 
3. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ή 

οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. 
4. Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συµπληρώσει το 30ο έτος 

της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα 
κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την αρµόδια Υπηρεσία. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται 
µε συστατικό σηµείωµα από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που είναι 
εγγεγραµµένοι, στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση, σύµφωνα µε 
τις αιτούµενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις4, καθώς και από τις επιλογές των 
ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια ∆ράσης κατά τη διαδικασία της 
εξατοµικευµένης προσέγγισης. 
 
∆εν είναι δυνατή η υπαγωγή: 
� Για άτοµα που κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα από την επιχείρηση:  
� είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που µεταβιβάστηκαν ή 
αλλάζουν νοµική µορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή 
σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας 

� είχαν απασχοληθεί µε την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε 
άλλο εργοδότη µε όµοια  δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα)    

�  είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή 
είχε κατά το προηγούµενο 12µηνο οποιαδήποτε µετοχική ή εταιρική 
σχέση µε την ενταχθείσα επιχείρηση. 

� είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθµού εξ 
αίµατος ή εξ΄ αγχιστείας  µε τον εργοδότη. 

� επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ατόµων, που προσλήφθησαν από 
την επιχείρηση µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

� για εργαζόµενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα 
βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου). 

� για άτοµα που:  
- είναι  εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε 
- είναι  µέλη των ∆.Σ. στις Α.Ε.  
- είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων 
- είναι µέλη σε συνεταιρισµούς (πλην των µελών των ΚοινΣεπ)  
- τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του  Ν.2643/98.   
- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε 

οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών 

                                                 
4  σύµφωνα µε την αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης που υπέβαλε η 
δικαιούχος επιχείρηση 
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συµβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο 
επίσης επιχορηγεί το µισθολογικό ή/και το µη µισθολογικό κόστος 
για τα άτοµα αυτά,  

- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειµένου να 
διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή 
έµµεσος εργοδότης). 

- θα απασχοληθούν µε µίσθωση - σύµβαση έργου ή έµµισθη εντολή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
∆ιαδικασία υπαγωγής δικαιούχων 

5.1 Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, εφόσον 
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 
στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης, µέσω της 
ιστοσελίδας του Οργανισµού (www.oaed.gr).   
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η 
ενδιαφερόµενη επιχείρηση να είναι εγγεγραµµένος χρήστης  στο πληροφοριακό 
σύστηµα  (portal) του ΟΑΕ∆ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό 
(Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό). 

 

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήµατα, και επιθυµεί να ενταχθεί στο 
πρόγραµµα για να προσλάβει άτοµα για τα υποκαταστήµατα, τότε θα υποβάλλει 
την αίτηση, στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα 
της επιχείρησης.  Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυµεί 
να ενταχθεί  για τα υποκαταστήµατά της, τότε οι κωδικοί πρόσβασης που 
θα χρησιµοποιήσει, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την 
πρόσληψη επιχορηγούµενων ανέργων σε αυτά, είναι ο κλειδάριθµος της έδρας 
της επιχείρησης. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα υποκαταστήµατα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 
στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστηµα ή γραφείο.  
 
5.2. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν είναι 
εγγεγραµµένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστηµα (portal) του 
Οργανισµού τότε θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) στην 
αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκοµίσουν τα 
κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθµου προκειµένου στη 
συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω 
πρόγραµµα:  

1. Οι ατοµικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος. 
2. Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα 

προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της 
επιχείρησης.   

Η ανωτέρω διαδικασία µπορεί να διενεργηθεί από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο.  

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήµατα τότε κατά την έκδοση του 
κλειδαρίθµου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται  όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία (δ/νση, τηλ.,email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήµατός της. 
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5.3. Στην ηλεκτρονική αίτηση εµπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η 
οποία καταγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Οργανισµού και στην οποία 
οι επιχειρήσεις  προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυµούν να 
προσλάβουν, στα πλαίσια του προγράµµατος.  

Επισηµαίνεται ότι και η διαδικασία της αντικατάστασης του  επιχορηγούµενου 
ατόµου, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, γίνεται µε κλειδάριθµο και η 
«εντολή κενής θέσης για αντικατάσταση» υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

 
5.4. Επίσης στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση πρέπει να αναφέρει 
υποχρεωτικά, τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και µόνο τα -τυχόν-  νοµικά 
πρόσωπα που είναι εταίροι  ή µέτοχοι  της επιχείρησης από 25% και άνω, 
ανεξαρτήτως εάν τα νοµικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι µέτοχοι ή εταίροι εντός 
ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειµένου να γίνει η σώρευση των κρατικών 
ενισχύσεων. Σε περίπτωση που οι εταίροι ή µέτοχοι της επιχείρησης είναι φυσικά 
πρόσωπα τότε η επιχείρηση δεν τα δηλώνει στην ηλεκτρονική της αίτηση, διότι στο 
πλαίσιο εφαρµογής του Καν.1407/2013 όπου εντάσσονται οι ενισχύσεις που 
χορηγούνται βάσει του παρόντος προγράµµατος, δεν εξετάζεται η σύνδεση των 
επιχειρήσεων µέσω φυσικών προσώπων και δεν σωρεύονται οι ενισχύσεις σε 
φυσικά πρόσωπα. 
 
5.5. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαµβάνονται και 
αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην 
ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 
 Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της 
ηλεκτρονικής της αίτησης. 
 

5.5. Ο  Προϊστάµενος της Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής 
απόφασης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την 
υποβολή της από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση. Στην εγκριτική απόφαση θα 
προσδιορίζεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων για τα οποία δικαιούται να 
επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος 
σηµασίας (de minimis). Συγκεκριµένα: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κεφ Β της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως 
διατυπώνεται στο µε αριθµ.  237/Α/5-12-2012 ΦΕΚ, µε τον οποίο θεσµοθετήθηκε 
επιχειρησιακά το Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων,  κάθε 
φορέας, εν προκειµένω ο ΟΑΕ∆,  που πρόκειται να χορηγήσει µία ενίσχυση 
Ήσσονος Σηµασίας λαµβάνει από την οικεία επιχείρηση δήλωση σχετικά µε τις 
τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έλαβε κατά τη διάρκεια του οικείου 
έτους και κατά τα δύο προηγούµενα έτη και να εξακριβώνει προσεκτικά ότι η νέα 
ενίσχυση ήσσονος σηµασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που 
ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.  
Όσον αφορά την έννοια της τριετίας όταν εξετάζεται η έγκριση µίας ενίσχυσης de 
minimis π.χ. στις 30/11/2014 τότε ελέγχονται οι ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί για 
την επιχείρηση  τα έτη 2012, 2013 και 2014 µέχρι τις 30/11/2014.  
Ο έλεγχος αυτός γίνεται πριν την έγκριση της νέας ενίσχυσης  και λαµβάνονται 
υπ΄όψιν το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει η –ενιαία-  επιχείρηση µέχρι 
εκείνη τη στιγµή αθροιζόµενης και της υπό έγκριση ενίσχυσης. Εάν το σύνολο δεν 
υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ  τότε µπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόµενη 
ενίσχυση άλλως δεν χορηγείται καθόλου ούτε κατά τµήµα της. Ως ενισχύσεις 
προγενέστερες της εξεταζόµενης που έχει λάβει η επιχείρηση θεωρούνται οι 
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εγκριτικές αποφάσεις/αποφάσεις υπαγωγής/συµβάσεις /ή όποια άλλη απόφαση 
προβλέπεται στο θεσµικό πλαίσιο της δράσης ενίσχυσης µε τις οποίες χορηγήθηκαν 
οι ενισχύσεις de minimis που έχει ήδη λάβει οι οποίες θεωρείται ότι χορηγήθηκαν 
κατά τη χρονική στιγµή έγκρισής τους. 
Όσον αφορά τις προγενέστερες της εξεταζόµενης εγκριτικές αποφάσεις ισχύουν τα 
εξής: 
-Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά την χρονική στιγµή της εξέτασης της 
νέας ενίσχυσης έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ανάκλησης/απένταξης και ο 
επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωµα σε αυτές δεν συνυπολογίζονται . 
-Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή της εξέτασης της νέας 
ενίσχυσης υπάρχει µείωση της τελικά χορηγούµενης ενίσχυσης σε σχέση µε την 
αρχικά εγκεκριµένη µε σχετική οριστική διοικητική πράξη του φορέα που την 
χορήγησε  και ο επενδυτής  δεν έχει πλέον κανένα δικαίωµα για το υπόλοιπο 
ποσόν τότε για την σώρευση υπολογίζεται το τελικό µειωµένο ποσόν.  
Εποµένως το σύνολο των προϋποθέσεων ελέγχεται κατά τη στιγµή εξέτασης της 
χορήγησης της νέας ενίσχυσης οπότε θα πρέπει να εξακριβώνεται ότι η νέα 
ενίσχυση ήσσονος σηµασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 
200.000 ευρώ για περίοδο τριών οικονοµικών ετών. 
Η όλη ως άνω αναφερόµενη διαδικασία  γίνεται παράλληλα µε την χρήση του 
συστήµατος ώστε ο φορέας αφενός να µπορεί να διασταυρώσει τα αληθή της 
υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου και αφετέρου να ενηµερώνει το 
Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων ΑΜΕΛΛΗΤΙ µετά την 
έγκριση ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιµη άµεσα σε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς. 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού ή σε περιπτώσεις που η 
δραστηριότητα της επιχείρησης ανήκει στις   εξαιρέσεις του προγράµµατος, τότε ο 
Προϊστάµενος της Υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής 
απόφασης. 
 
5.7. Στην συνέχεια το αρµόδιο ΚΠΑ2 (έδρας της επιχείρησης) καλεί την 
επιχείρηση µέσω αποδεδειγµένης πρόσκλησης – κοινοποίησης (ηλεκτρονικής ή 
έγγραφης), να προσέλθει για να παραλάβει την εγκριτική απόφαση και να 
υπογράψει το «ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ  ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ». 
Το «ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» αποτελεί 
παράρτηµα και αναπόσπαστο τµήµα της εγκριτικής απόφασης στο οποίο 
περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του έργου, το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του, οι πηγές χρηµατοδότησης και ο συνολικός 
προϋπολογισµός του, οι όροι παρακολούθησης και ελέγχου, οι κυρώσεις καθώς και 
κάθε άλλη σχετική µε την εκτέλεση του έργου διαδικασία.  
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προσέλθει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµεροµηνία ενηµέρωσης της τότε ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 θα προβαίνει στην 
έκδοση απόφασης ανάκλησης. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ενταχθεί και για τα υποκαταστήµατα, τότε η 
Υπηρεσία στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και έχει 
εκδώσει την εγκριτική απόφαση, οφείλει να κοινοποιήσει αντίγραφο του 
περιεχοµένου του φακέλου της επιχείρησης π.χ. ηλεκτρονική αίτηση, εγκριτική 
απόφαση κλπ, στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει το 
υποκατάστηµα όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούµενος. 

5.8 Αναγγελία Πρόσληψης 
Ύστερα από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, το γραφείο απασχόλησης του 
ΚΠΑ2 θα αποστέλλει την ηλεκτρονική αίτηση στην οποία εµπεριέχεται η εντολή 
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κενής θέσης και η οποία έχει καταγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα του 
Οργανισµού, στον αρµόδιο «διαχειριστή» (εργασιακό σύµβουλο) ο οποίος  θα 
ελέγχει  την διαθεσιµότητα του εργατικού δυναµικού, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η 
επιχείρηση, ενηµερώνοντας σχετικά τον Προϊστάµενο και δυνητικά όλους τους 
υπόλοιπους  εργασιακούς συµβούλους  της Υπηρεσίας. 
 
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των 
ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα διενεργείται από τους 
εργασιακούς συµβούλους των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) µέσω συστατικού 
σηµειώµατος και σύµφωνα µε:  
i) τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστηµα προσφοράς – ζήτησης 
εργασίας,  
ii) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη 
δικαιούχο επιχείρηση και  
iii. τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης και την εγγραφή στο ειδικό 
µητρώο βάσει των προτάσεων που εµπεριέχονται στα ατοµικά σχέδια δράσης των 
προς υπόδειξη ανέργων.  
 
Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις από τη λήψη της εγκριτικής απόφασης 
οφείλουν να προχωρήσουν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων ανέργων 
έως τις 31-12-2014. 
 
Η πρόσληψη του επιχορηγούµενου καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕ∆- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ενιαίο Έντυπο Ε3: Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης 
και Ε4 Συµπληρωµατικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) επιλέγοντας την 
τιµή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση µε συστατικό σηµείωµα» και «Τοποθέτηση µε 
πρόγραµµα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕ∆» και στη συνέχεια από τη λίστα των 
προγραµµάτων τον τίτλο του συγκεκριµένου προγράµµατος δηλαδή: “Πρόγραµµα 
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας   30-66 
ετών”. 
 
Επισηµαίνεται ότι η επιχείρηση οφείλει να προβεί επιπλέον και στην 
ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης του επιχορηγούµενου στο site του 
ΟΑΕ∆, στο σύστηµα ηλεκτρονικών αιτήσεων (όπου έχει αναρτηθεί και η 
ηλεκτρονική αίτηση του προγράµµατος). 
 
Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του 
προγράµµατος, θα γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των 
αναγγελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ και 
των συστατικών σηµειωµάτων µε τις εγκριθείσες θέσεις5.     
 
Ύστερα από τη λήξη της προθεσµίας για την πρόσληψη, ο  Προϊστάµενος της 
αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής 
ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν 
κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισµού 
λόγω µερικής ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε µέρος 

                                                 
5 Ειδικότερα ο αρµόδιος υπάλληλος θα ελέγχει στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ την κάλυψη 
των εγκριθεισών θέσεων από την δικαιούχο επιχείρηση, µέσω των ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ του 
υποδεικνυόµενου ανέργου µε το ΑΜΕ-ΙΚΑ ή/και το ΑΦΜ της επιχείρησης. 
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των αιτηθεισών θέσεων.  
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν 
καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσµίας θεωρούνται άκυρες και ο 
Προϊστάµενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής. 
Επίσης στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ατόµων, τα 
οποία δεν έχουν υποδειχθεί µε συστατικό σηµείωµα από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2). 
τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάµενος προβαίνει σε ανάκληση 
της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής 
Μετά την υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και την 
τελευταία πρόσληψη,  ο υπεύθυνος διαχειριστής ενηµερώνει  υποχρεωτικά το 
ηλεκτρονικό σύστηµα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης»  και 
ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστηµα. Επισηµαίνεται ότι ο υπεύθυνος 
διαχειριστής του συστήµατος ενηµερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστηµα 
των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης µιας αίτησης, της 
απενεργοποίησης της και της µερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.  
 
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις  δεν προβούν στην 
πρόσληψη των αιτηθεισών θέσεων,  θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την 
προκήρυξη µελλοντικών  ∆ηµόσιων Προσκλήσεων για την επιχορήγηση 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

Ποσό επιχορήγησης 
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα από την 
ηµεροµηνία πρόσληψής του.  
Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούµενους 
ανέργους (µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ηµέρα και 
όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα (ηµέρες ασφάλισης). 
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τµήµα του συνολικού µισθολογικού κόστους.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
∆ιάρκεια επιχορήγησης 

Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
Έναρξη ,  όροι και διαδικασία επιχορήγησης 

8.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης 
Αξιώσεις των επιχειρήσεων για είσπραξη της επιχορήγησης για άτοµα που θα 
υπαχθούν στο πρόγραµµα ασκούνται εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου απασχόλησης.  
 
Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση ως µήνας απασχόλησης θα υπολογίζεται ο 
µήνας πρόσληψης ανεξάρτητα από τον αριθµό ηµεροµισθίων που 
πραγµατοποιήθηκαν. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της τελευταίας 
επιχορήγησης θα υποβάλλονται εντός δύο µηνών από  το µήνα λήξης της 
επιχορήγησης.  
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Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της αίτησης και των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσµίας των δύο 
µηνών από τη λήξη κάθε τριµήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριµένο ποσό 
παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, µε απόφαση του Προϊσταµένου 
της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισµού, εφόσον η επιχείρηση 
λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και οι 
δεσµεύσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.  
Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας, κατά εξήντα(60) ηµέρες, µετά 
από αίτηση της επιχείρησης και την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταµένου 
της Υπηρεσίας. 
 
Για τη λήψη της επιχορήγησης, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει αίτηση µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται παρακάτω, στο Κ.Π.Α.2 στην 
αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης. 
8.2 ∆ικαιολογητικά  
α) 'Έντυπη Κατάσταση (υπόδειγµα Β) που θα περιλαµβάνει : 

• το ονοµατεπώνυµο των προσληφθέντων, βάσει του προγράµµατος,  
• τον Α.Μ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ  
• την ειδικότητα,  
• τη χρονολογία πρόσληψης (ηµεροµηνία, µήνας, έτος),  
• τα ηµεροµίσθια (ηµέρες ασφάλισης) που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα,  
• το ποσό της µηνιαίας επιχορήγησης που καταβάλει ο ΟΑΕ∆,  
• το συνολικό ποσό (ανά τρίµηνο) µε το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕ∆ σύµφωνα 

µε το πρόγραµµα,  
• το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόµενος το οποίο δεν 

θα είναι κατώτερο του προβλεπόµενου σύµφωνα µε τις οικείες συµβάσεις 
εργασίας (Εθνική, Κλαδικές, Επιχειρησιακές  κλπ)  

• στήλη της υπεύθυνης δήλωσης µε τις υπογραφές των προσληφθέντων 
µισθωτών όπου θα δηλώνουν ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το 
χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.  
Σε περίπτωση  που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των εργαζοµένων στο 
υπόδειγµα Β είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης αρκεί να 
συνυποβληθούν παραστατικά πληρωµής των εργαζοµένων 
(υπογεγραµµένες µισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασµών 
µισθοδοσίας κλπ.) 

β) Μισθολογικές καταστάσεις ή Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.) οι οποίες 
µπορούν να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο (cd), συνοδευόµενες µε 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται 
είναι αληθή (για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), για το σύνολο των 
εργαζοµένων της επιχείρησης. 
Η επιχείρηση όσον αφορά στην κατηγορία των ωφελουµένων οι οποίοι δεν 
υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα προσκοµίζει αντίγραφα 
γραµµατίων είσπραξης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται ο 
επιχορηγούµενος π.χ. ΤΣΜΕ∆Ε κλπ, σύµφωνα µε την κείµενη ασφαλιστική 
νοµοθεσία (για την κύρια και επικουρική ασφάλιση).   

γ) Γραµµάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για τους 
εργαζόµενους (επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) στα οικεία 
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.   
- Αντίγραφα των γραµµατίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή 

των προσωρινών γραµµατίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε π.χ. σε 
Υποκ/µα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις µηνιαίες εισφορές, τις 
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οποίες είναι υποχρεωµένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους µήνες που 
αναφέρονται στην τρέχουσα τριµηνιαία χρονική περίοδο.) 

- Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους 
συναλλαγής για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. 
Internet Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκοµίσουν 
αντίγραφο συναλλαγής πληρωµής όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ» και 
Υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόµενα είναι ακριβή και αληθή.  

 Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω 
έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και µε την αρµόδια Υπηρεσία του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής 
ασφάλισης. 

Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθµιση των οφειλών της προς 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ή τα επικουρικά ταµεία εκτός 
ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η 
ρύθµιση να έχει κατατεθεί εµπρόθεσµα, δηλαδή  εντός δύο (µηνών) από τη λήξη 
κάθε τριµήνου απασχόλησης και στην απόφαση ρύθµισης να συµπεριλαµβάνεται το 
κρίσιµο  χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και 
εφόσον οι δόσεις της ρύθµισης καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η 
ρύθµιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, 
µε την έκδοση  απόφασης  παραγραφής από τον  Προϊστάµενο  του ΚΠΑ2. 
Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, 
ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και µε την αρµόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης. 
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας ή βεβαίωση οφειλής  

όπου απαιτείται. Σύµφωνα µε τις µε αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/10067/2007 και 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.1.1/2407/26/01/2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής 
πράξης Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης 
των ανωτέρω δικαιολογητικών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ. , Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.), οι δικαιούχοι επιχειρήσεις συνυποβάλλουν αίτηµα – δήλωση στο 
οποίο δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατή η προσκόµιση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας και ότι δεσµεύονται να την/τις προσκοµίσουν όταν 
εκλείψει η αιτία που καθιστά αδύνατη την υποβολή τους.   

ε) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί 
ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΙΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕ∆ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας 
κατάστασης προσωπικού) καθώς  και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του 
επιχορηγούµενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συµπληρωµατικός Πίνακας 
Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).  Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται 
αυτόµατα από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕ∆- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.   

Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν καταθέσει µε την υποβολή της αίτησης για 
καταβολή της επιχορήγησης όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
ανωτέρω, τότε κάθε δικαιολογητικό που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία εκ 
των υστέρων θα λαµβάνει ξεχωριστό αριθµό πρωτοκόλλου.    
 
8.3   Καταβολή της επιχορήγησης 
Η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2 έδρας της επιχείρησης), ύστερα από τον σχετικό 
έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος) και τον επιτόπιο 
έλεγχο (στη έδρα ή στο υποκατάστηµα όπου απασχολείται ο επιχορηγούµενος), 
και αφού διαπιστώσει ότι α) πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του 
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προγράµµατος, και β) τηρούνται i) οι κοινοτικοί κανόνες, ii) η εθνική νοµοθεσία 
και iii) η εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία,  προβαίνει στην έκδοση σχετικής 
εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης. 
Κατόπιν η δικαιούχος επιχείρηση καλείται µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο 
(τηλεφωνικώς, µε fax , µε email,  εγγράφως ή/και µε επιτόπιο έλεγχο όπου και 
όταν απαιτείται) να προσέλθει στο ΚΠΑ2 και να προβεί στην έκδοση τιµολογίου 
µε το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 12 
παρ.3 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 189/92 ΚΒΣ και το άρθρο 6 παρ.3 του 
Ν.4093/2103 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012). Σε περίπτωση που ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν ανταποκριθεί και δεν προσέλθει στην Υπηρεσία 
εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία της αποδεδειγµένης ενηµέρωσης 
της, τότε το ποσό θα παραγράφεται µετά από σχετική απόφαση του 
Προϊσταµένου του ΚΠΑ2.  
Για την έκδοση του τιµολογίου η δικαιούχος επιχείρηση θα πρέπει να 
προσκοµίσει βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας ή βεβαίωση 
οφειλής, εφόσον η ισχύς των ήδη προσκοµισθεισών ενηµεροτήτων έχει λήξει. 
Σύµφωνα µε τις µε αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/10067/2007 και 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.1.1/2407/26/01/2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής 
πράξης Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης των 
ανωτέρω δικαιολογητικών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ., Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), 
οι δικαιούχοι επιχειρήσεις συνυποβάλλουν αίτηµα – δήλωση στο οποίο 
δηλώνουν ότι δεν είναι δυνατή η προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας και ότι δεσµεύονται να την/τις προσκοµίσουν όταν εκλείψει η 
αιτία που καθιστά αδύνατη την υποβολή τους.   
 
8.4. Όροι 
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε µήνα πλήρους απασχόλησης για τους 
µισθωτούς και για τους ηµεροµισθίους, µε ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) 
ηµέρες ασφάλισης.  
Ως πλήρη απασχόληση νοείται η παροχή εξαρτηµένης εργασίας που καλύπτει τόσο 
το ωράριο πλήρους απασχόλησης που ισχύει στην επιχείρηση, όσο και στις 
αποδοχές της πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από τη σχετική Συλλογική 
Σύµβαση Εργασίας, την Κλαδική, την Επιχειρησιακή, τον Κανονισµό Εργασίας, τις 
ατοµικές συµβάσεις εργασίας, την επιχειρησιακή συνήθεια κλπ. 
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, όσον αφορά στο δεσµευόµενο 
(επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικό, δεν είναι δυνατή η 
µετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ περιτροπής 
κλπ. Οι ανωτέρω δεσµεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µέχρι και την ηµεροµηνία της εγκριτικής 
απόφασης.   
Είναι δυνατόν εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης από το δεσµευόµενο 
(επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικό να πραγµατοποιήσει 
κάτω των 25 ηµεροµισθίων στην περίπτωση που ο λόγος (απουσίας) αφορά στο 
πρόσωπο του εργαζόµενου.  
Επίσης, είναι δυνατόν όσοι από το υφιστάµενο προσωπικό, απασχολούνταν µε 
άλλες µορφές απασχόλησης όπως µερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση, 
να πραγµατοποιήσουν κάτω από τον µέσο όρο των ηµερών ασφάλισης που είχαν 
κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο 
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πρόγραµµα, στην περίπτωση που ο λόγος (απουσίας) αφορά στο πρόσωπο του 
εργαζόµενου. 
Επίσης κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνατή η λήψη άδειας άνευ 
αποδοχών από το δεσµευόµενο (επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) 
προσωπικό µετά από σχετική αίτηση που υποβάλλουν  προς την επιχείρηση, έως –
συνολικά- τριάντα ηµέρες. 
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζοµένων καθορίζονται και πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε την κείµενη  εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. 
Οι επιχορηγούµενοι κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δεν ασκούν άλλο 
ελευθέριο ή άλλο επάγγελµα, ούτε προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας στην 
∆.Ο.Υ.. Σε διαφορετική περίπτωση απεντάσσονται από το πρόγραµµα και η 
επιχείρηση υποχρεούται να το αντικαταστήσει µετά από συνεννόηση µε την 
αρµόδια Υπηρεσία. 
 

                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
∆ιενέργεια ελέγχων / Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων  

Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, 
πραγµατοποιείται επιτόπιος έλεγχος, µετά την απόφαση ανάθεσης από την αρµόδια 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, σε  ελεγκτές προκειµένου να ελεγχθεί αν η επιχείρηση 
τηρεί τους όρους του προγράµµατος, όπως: την λειτουργία της επιχείρησης, την 
απασχόληση του δεσµευόµενου προσωπικού (επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις 
εργασίας), την κατάσταση µισθοδοσίας του προσωπικού, την πληρωµή 
ασφαλιστικών εισφορών του δεσµευόµενου προσωπικού (επιχορηγούµενες και 
υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, 
θέσεις εργασίας) για το ελεγχόµενο τρίµηνο κλπ. 
Στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο (επιτόπια επαλήθευση) για την καταβολή της 
επιχορήγησης, θα ελέγχονται τα αναφερόµενα στην ηλεκτρονική αίτηση, το 
καταστατικό της επιχείρησης, και η δραστηριότητα της προκειµένου να διαπιστωθεί 
η πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής στο ανωτέρω πρόγραµµα  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Κεφάλαια 1.2 και Κεφάλαια 3 της παρούσας 
∆ηµόσιας Πρόσκλησης.    
Αντίγραφο της έκθεσης  ελέγχου στην οποία υπάρχουν οπωσδήποτε οι υπογραφές 
των ελεγκτών και η υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη, παραδίδεται µετά την 
ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, στον δικαιούχο από τους ελεγκτές του 
Οργανισµού.  
Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράµµατος για την υπαγωγή η 
Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.  
 
Οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται : 

• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές 
υπαλλήλους του ΟΑΕ∆, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράµµατος όσο και 
µετά τη λήξη του, είτε πρόκειται για έλεγχο τήρησης των όρων του 
προγράµµατος είτε αξιολόγησής του.  

• Να αποδέχονται όλους τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και την 
παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται. 

Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα 
απόφαση  για τουλάχιστον 10 χρόνια από το κλείσιµο του προγράµµατος.  
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Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω προγράµµατος, τόσο οι 
δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο και οι ωφελούµενοι ( άνεργοι) θα πρέπει να 
παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Σε κάθε περίπτωση θα έχουν το δικαίωµα 
ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
11, 12 και 13 του Ν 2472/97». 
 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών, λαµβάνονται 
όλα τα αναγκαία µέτρα για :  
� την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων στα πλαίσια των 
οποίων λειτουργεί το πρόγραµµα.  
� την πιστή τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας στα πλαίσια 
των οποίων λειτουργεί το πρόγραµµα.  
� Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων καθώς και την επιβολή 
κυρώσεων.  
 
Για την οµαλή πορεία των προγραµµάτων την επίτευξη των στόχων τους, θα 
παρακολουθούνται : 

� οι δεσµευθείσες θέσεις  
� οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν µετά την έκδοση των 

εγκριτικών αποφάσεων 
� η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λ.π.  

 
Επισηµαίνεται ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισµού µετά τη λήξη του προγράµµατος 
θα παρακολουθούν µέσω διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων την διατήρηση ή µη της 
δηµιουργηθείσας µέσω του προγράµµατος θέσης εργασίας  καθώς και την πορεία 
του επιχορηγούµενου ατόµου. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταχωρίζονται 
στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΟΑΕ∆. 
 
Η οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος διενεργείται, στην Υπηρεσία 
υλοποίησης του προγράµµατος, µέσω ξεχωριστής λογιστικής µερίδας στην οποία 
καταχωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούµενη επιχείρηση, όλες οι πληρωµές 
που πραγµατοποιούνται µε τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων 
παραστατικών τους (ηµεροµηνία, είδος και αριθµός παραστατικού, κατηγορία, 
ποσό και αιτιολογία δαπάνης).   
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 29 ∆ιοικητική συνδροµή Ο.Α.Ε.∆. - 
Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.∆.: 1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι 
δικαστικές υπηρεσίες, οι δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη συνδροµή ιδιαίτερα µε 
την παροχή στον Ο.Α.Ε.∆. µηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη 
διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των 
επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. η ελεγκτική διαδικασία 
δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόµενους. Ενδεχόµενη παρακώληση δύναται να 
αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραµµα ή διακοπής της παροχής προς 
αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.∆. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη που 
διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – ∆εσµεύσεις 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται  να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας 
(επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
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ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής)  καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος (12 
µήνες). 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το δεσµευόµενο προσωπικό 
(επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας)  και εφόσον δεν  το 
αντικαταστήσει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, το πρόγραµµα  θα διακόπτεται 
κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες µειώθηκε το προσωπικό και δεν θα καταβάλλεται 
κανένα ποσό επιχορήγησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί, 
τότε θα επιστρέφει στον Οργανισµό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.1262/1982. 
Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας, κατά τριάντα (30) ηµέρες, 
µετά από απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). 
Ως µείωση προσωπικού όσον αφορά στο δεσµευόµενο (επιχορηγούµενες και 
προϋπάρχουσες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 
υπαγωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικό θεωρείται η καταγγελία σύµβασης 
εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του 
εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας 
εξόδου.  
∆εν θεωρείται µείωση προσωπικού  η κενή θέση που οφείλεται σε λήξη σύµβασης 
ορισµένου χρόνου, οικειοθελή αποχώρηση, θάνατο, φυλάκιση ή συνταξιοδότηση 
µισθωτού επιχείρησης. 
Η επιχείρηση οφείλει πέραν της αναζήτησης από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆, 
να προβεί και η ίδια σε όλες εκείνες τις (απαραίτητες) ενέργειες αναζήτησης 
ανέργου που να πληροί τις προϋποθέσεις αντικατάστασης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας πρόσκλησης, προκειµένου να τεκµαίρεται 
η πραγµατική της πρόθεση ότι επιθυµεί την αντικατάσταση του (επιχορηγούµενου) 
εργαζόµενου και την συνέχιση του προγράµµατος.  
∆εν είναι δυνατή η αντικατάσταση επιχορηγούµενων ανέργων από τις δικαιούχους 
επιχειρήσεις, µε ανέργους σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις Εξαιρέσεις του 
Κεφαλαίου  4.  
Στην περίπτωση που αποχωρήσει άτοµο από το δεσµευόµενο (επιχορηγούµενες και 
υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, 
θέσεις εργασίας) προσωπικό εντός του µήνα που προηγείται της ηµεροµηνίας 
ολοκλήρωσης του προγράµµατος, η επιχείρηση υποχρεούται µέχρι τη λήξη του να 
προβεί σε αντικατάσταση. 
Σε περίπτωση µη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα 
διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούµενη θέση θα διακόπτεται η 
επιχορήγηση µόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. 
Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούµενου ατόµου, η επιχείρηση δύναται 
µε την κατάθεση  της εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, 
εφόσον η αρµόδια Υπηρεσία µπορεί να υποδείξει άνεργο µε την νέα ειδικότητα. Σε 
διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου µε την νέα ειδικότητα) η επιχείρηση 
οφείλει να προσλάβει άτοµο µε την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούµενου.  
Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος η 
επιχείρηση επιθυµεί την αλλαγή ειδικότητας του επιχορηγουµένου ατόµου.  
Οι επιχειρήσεις δεν δεσµεύονται για τα άτοµα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό 
διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης µέχρι την 
έκδοση εγκριτικής απόφασης.   
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, όσον αφορά στο δεσµευόµενο 
(επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας)  προσωπικό, δεν είναι δυνατή η 
µετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ περιτροπής 
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απασχόληση. Οι  ανωτέρω δεσµεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστηµα από 
την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης µέχρι και την έκδοση της 
εγκριτικής απόφασης. 
Η επιχείρηση µπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσµευόµενου µη 
επιχορηγούµενου (υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής 
αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικού που µείωσε και µε άλλο 
εργαζόµενο που προσέλαβε η επιχείρηση µετά την αίτηση για υπαγωγή στο 
πρόγραµµα (και ανήκει στο µη δεσµευόµενο προσωπικό της), έχοντας σε κάθε 
περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης ή καλύπτοντας τις αντίστοιχες Μονάδες 
Εργασίας της θέσης π.χ. µία µονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε µία θέση εργασίας 
πλήρους απασχόλησης ή σε δύο θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης (τετράωρης 
τουλάχιστον απασχόλησης) κλπ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
∆ιακοπή επιχορήγησης – ∆ηµοσιονοµική διόρθωση  

Στην περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕ∆ 
αχρεωστήτως απευθείας στην επιχείρηση και διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων 
ή προϋποθέσεων του προγράµµατος, θα εφαρµόζονται α) οι διατάξεις  του 
άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει για την 
απόδοση στον ΟΑΕ∆, καθώς και οι διατάξεις της µε αριθµό 
1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β’ 120) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 
παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού (Ν. 
2362 / 1995) και δυνάµει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.∆. 
ανατέθηκε στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες. 

Όσον αφορά στη δηµοσιονοµική διόρθωση θα εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της ΥΠΑΣΥ∆ µε αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά. 

Συγκεκριµένα στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια της επιτόπιας / διοικητικής 
επαλήθευσης διαπιστωθεί παρατυπία ή παράβαση των όρων και προϋποθέσεων 
του προγράµµατος από τον δικαιούχο, µετά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
επιχορήγησης, θα αναφέρονται µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά οι 
διατάξεις που έχουν παραβιαστεί και θα προτείνεται από τους αρµόδιους ελεγκτές 
του Οργανισµού δηµοσιονοµική διόρθωση, από την ηµεροµηνία που έχει λάβει 
χώρα η παρατυπία, όσον αφορά στα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή 
παρανόµως σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλαδή η διακοπή της επιχορήγησης µε 
αναζήτηση του αναλογούντος ποσού, σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 29 του 
ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕ∆.  

Επισηµαίνεται ότι µετά την διαπίστωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων 
του προγράµµατος, η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) δεν  θα  καταβάλει ή συµψηφίζει 
κανένα ποσό επιχορήγησης.  
Όσον αφορά στους επιτόπιους ελέγχους (επιτόπιες επαληθεύσεις) που 
διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος (έντυπο «λίστας 
ελέγχου για την επιχορήγηση τριµήνου επιχορήγησης»), οι αρµόδιοι ελεγκτές του 
Ο.Α.Ε.∆. συντάσσουν εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την διενέργεια των 
σχετικών ελέγχων, εκθέσεις επιτόπιας / διοικητικής επαλήθευσης µε βάση τη λίστα 
ελέγχου, καθώς και τον διοικητικό έλεγχο, σε συνεργασία µε τους υπαλλήλους του 
Γραφείου Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2. Αντίγραφο της Λίστας Ελέγχου 
παραδίδεται µετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, στον δικαιούχο από 
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τους ελεγκτές του Οργανισµού. 

Η Έκθεση Επιτόπιας/∆ιοικητικής Επαλήθευσης θα εγκρίνεται από το αρµόδιο 
όργανο, δηλαδή τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), και κατόπιν θα 
κοινοποιείται εγγράφως  εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την 
σύνταξη της στον δικαιούχο προκειµένου να ενηµερωθεί, για την -προτεινόµενη- 
δηµοσιονοµική διόρθωση και την ανάκτηση του ποσού.   

Ο δικαιούχος θα καλείται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω έκθεσης να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) 
εγγράφως τις αντιρρήσεις του (υποβολή ένστασης). 

Οι αντιρρήσεις (ένσταση) του δικαιούχου εξετάζονται από τον Προϊστάµενο της 
αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 
ηµερών από την υποβολή της, ο οποίος και εκδίδει σχετική Απόφαση επί των 
αντιρρήσεων (ένστασης).        

Στην περίπτωση που γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις που έχει υποβάλλει η 
επιχείρηση, τότε ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής 
των αντιρρήσεων και το πρόγραµµα συνεχίζεται ή ολοκληρώνεται.  

Στην περίπτωση που µετά την εξέταση των αντιρρήσεων (ένσταση) από τον 
Προϊστάµενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) και την απόρριψη ή την µερική απόρριψη 
αυτών ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας υποβολής της, τότε το πόρισµα 
της «Έκθεσης Επιτόπιας / ∆ιοικητικής Επαλήθευσης» οριστικοποιείται µε την 
έκδοση «Απόφασης ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης» 6 από τον Προϊστάµενο της 
αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) µε την οποία οριστικοποιείται η δηµοσιονοµική 
διόρθωση µε ανάκτηση ποσού εντόκως, κατά το µέρος που κριθούν αβάσιµες οι 
αντιρρήσεις, το οποίο πρέπει να επιστραφεί στον Οργανισµό εντός δέκα  (10) 
ηµερών. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιστρέψει το προς ανάκτηση ποσό 
στην αρµόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε θα 
αποστέλλεται  στην ∆/νση Απασχόλησης του Οργανισµού ο σχετικός πίνακας µε τα 
απαραίτητα στοιχεία για έκδοση πράξης βεβαίωσης οφειλής από το ∆.Σ. του 
Οργανισµού, και µέσω της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. θα επιδιωχθεί η είσπραξη του µε βάση 
τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).  

Η Απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε την ανάκτηση εφάπαξ του ποσού 
εντόκως από την ηµεροµηνία λήψης της κάθε ενίσχυσης ξεχωριστά έως την 
καταληκτική ηµεροµηνία επιστροφής που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση, η 
οποία οριστικοποιεί το πόρισµα της έκθεσης επαλήθευσης κοινοποιείται στον 
δικαιούχο. 

Η Απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µαζί µε την έκθεση επιτόπιας / διοικητικής 
επαλήθευσης θα κοινοποιείται επίσης και στην Υπηρεσία ∆ιεθνών Σχέσεων του 
Οργανισµού. 

Το επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε 
ηµερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 9 του  κεφαλαίου V του Κανονισµού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής. ∆ηλαδή 
υπολογίζεται το επιτόκιο της χρονικής στιγµής που καταβλήθηκε η ενίσχυση. Τα 
επιτόκια για κάθε χρονική περίοδο µπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html .  

                                                 
6 Η Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης προσβάλλεται µε ένδικα µέσα εντός ενός (1) µηνός από την 
κοινοποίησή  της στον δικαιούχο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
Επίλυση διαφορών 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των ενδιαφερόµενων και των Υπηρεσιών 
Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, για τις περιπτώσεις που αφορούν στην απόρριψη της 
αίτησης της επιχείρησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα, την ανάκληση (µερική ή 
ολική) της εγκριτικής απόφασης και την παραγραφή της αξίωσης για καταβολή της 
επιχορήγησης από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του 
ΟΑΕ∆ πλην των περιπτώσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης θα επιλύεται µε 
απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων. 

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.  

Επισηµαίνεται ότι οι αρµόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) οφείλουν πριν την έκδοση των 
ανωτέρω αποφάσεων να καλούν τους ενδιαφερόµενους να αναπτύξουν γραπτώς ή 
προφορικώς τις απόψεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος 
και µε το άρθρο 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. Η κλήση προς ακρόαση 
είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της ακρόασης, 
προσδιορίζει δε το αντικείµενο του µέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την ηµέρα της ακρόασης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 
της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράµµατος (µε 
αναφορά στην ονοµασία της πράξης και στο ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης 
που χορηγείται στην πράξη) δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr. 
2. Σε κάθε περίπτωση δηµοσιοποίησης/δηµοσίευσης των πράξεων, εκ µέρους του 
ΟΑΕ∆, γίνεται µνεία για την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
2007-2013.  
3. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της 
πληροφορίας στους/στις ωφελούµενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, 
χρησιµοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο µέσο που θα συµβάλλει στη 
διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσµό στόχο. 
4. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς είναι υποχρεωµένοι να τηρούν και να 
καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της 
Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής 
Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:  
• Καθεστώς των ωφελούµενων  στην αγορά εργασίας πριν την ένταξη 

τους στο πρόγραµµα 
• Σε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων 
• Σε δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων 
• Στο µορφωτικό επίπεδο ωφελουµένων 
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας που 
υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο. 
Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΦ∆ σε συνεργασία µε την ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π 
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«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» επιµελούνται τρόπους κωδικοποίησης της 
δηµοσιοποίησης των ωφελουµένων, όπου και εάν αυτό απαιτείται, ώστε να 
τηρείται πάντα η διάταξη περί µη δηµοσιοποίησης των ονοµάτων των 
ωφελουµένων από δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Οι ∆ικαιούχοι 
υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων Πληροφόρησης και 
∆ηµοσιότητας.  
Προκειµένου για την ενηµέρωση των δικαιούχων και των ωφελούµενων ανέργων 
για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα ΝΘΕ :  

i. οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ 2), θα προβαίνουν στην γνωστοποίηση προς τους 
δικαιούχους για την αναγραφή των στοιχείων συγχρηµατοδότησης του 
προγράµµατος ΝΘΕ,  στα παραστατικά πληρωµών (τιµολόγια είσπραξης της 
επιχορήγησης)  και στα παραστατικά µισθοδοσίας (µισθοδοτικές καταστάσεις, 
Έντυπο Β, αποδείξεις µισθοδοσίας) των ωφελουµένων ανέργων, καθώς και στη  
σύµβαση των ωφελουµένων ανέργων, εφόσον αυτή υπάρχει. 

Τα στοιχεία που θα αναγράφονται είναι τα εξής:  

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δηλαδή το Ε.Π.ΑΝ.Α∆.  
• Ο τίτλος του Προγράµµατος,  
• Ο κωδικός ΟΠΣ-MIS πράξης, τον οποίο θα αναζητήσει στο Σύστηµα των 

Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα πεδία ΕΣΠΑ, ως αριθµός MIS. 
ii. οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) θα ενηµερώνουν γραπτώς τους ωφελούµενους  

ανέργους, για την ένταξη τους στο ανωτέρω συγχρηµατοδοτούµενο 
πρόγραµµα ΝΘΕ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

Τελικές διατάξεις 

     Περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος, εξειδικεύονται µε 
αποφάσεις του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής. 

 

 

                                                                                
                                                                      Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                           

                                                                        

                                                                           Θ.ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
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