
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 3921/80/16-07-2020 
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 

απασχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
Α. του ν. 1262/1982 και ιδίως το άρθρο 29,
Β. του ν. 2434/1996 και ιδίως το άρθρο 1,
Γ. του ν. 2956/2001 και ιδίως την παρ. 7 του άρθρου 6, 

το εδάφιο ΙΔ της παρ. 2 του άρθρου 8 και το εδάφιο ΙΒ 
της παρ. 2 του άρθρου 9,

Δ. του ν. 4144/2013.
- Την υπ’ αρ. 745/26/14-07-2020 γνώμη της Επιτροπής 

του ΕΛΕΚΠ.
- Τη γνώμη των μελών του.
- Την υπ’ αρ. 29365/1598/17-7-2020 γνώμη της ΑΜΚΕ.
- Την υπ’ αρ. 29372/826/17-7-2020 έγκριση ανάληψης 

υποχρέωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΛΑΗ46ΜΤΛΚ-Μ4Ο).

- Τις υπ’ αρ. 20/17-7-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ2Κ4691Ω2-ΟΙ1), 
6198/17-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΚΤ4691Ω2- 0ΞΞ), 21/17-7-2020 
(ΑΔΑ: ΩΘΟΥ4691Ω2-ΝΑΕ), 9507/17-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΦ-
6Χ4691Ω2-Ε95), 6244/17-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΥΓ4691Ω2-
ΨΑΞ), 13590/17-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ0Ζ4691Ω2-ΑΑΛ), 4248/
17-7-2020 (ΑΔΑ: 66ΝΣ4691Ω2-ΘΣΙ) αποφάσεις ανάλη-
ψης πολυετούς υποχρέωσης των Περιφερειακών Διευ-
θύνσεων του ΟΑΕΔ, αποφασίζει:

Την αποδοχή της υπ’ αρ. 745/26/14-07-2020 διατύπω-
σης γνώμης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ, για 
την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρή-
σεων για την απασχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 
ετών», ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος - 
Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 3.500 
νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την 
πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα, ηλικίας 22 έως 29 ετών.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενι-
κά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση

2.1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος 
ανέρχονται σε 27.000.000 ευρώ και προβλέπεται να κα-
λυφθούν από τον λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα 
του κλάδου ΛΑΕΚ.

Το κόστος υλοποίησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) ως κάτωθι:

για το 2020: κατά προσέγγιση 2.000.000 ευρώ
για το 2021: κατά προσέγγιση 17.000.000 ευρώ
για το 2022: κατά προσέγγιση 8.000.000 ευρώ
Η κατανομή του ποσού των 27.000.000 ευρώ στις Πε-

ριφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2020 2021 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 644.068 5.474.576 2.576.271

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 406.780 3.457.627 1.627.119

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 169.492 1.440.678 677.966

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 305.085 2.593.220 1.220.339
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 118.644 1.008.475 474.576

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 237.288 2.016.949 949.153

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 118.644 1.008.475 474.576

ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000 17.000.000 8.000.000

2. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται 
στο πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 
1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχε-
τικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενι-
σχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που 
θα χορηγηθεί μία επιχείρηση βάσει του προγράμματος 
αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση 
έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαί-
νει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια 
επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές 
για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριό-
τητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 
ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για 
την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρι-
σμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του 
κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει 
το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται 
ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι 
προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν 
ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες 
επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί 
κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα 
ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετι-
κό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 
είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την 
εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες 
χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας 
που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται 
στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία 
είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δρα-
στηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυ-
ση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν 
είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει 
να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία 
των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την 
πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της υποβολής 
υπεύθυνης δήλωσης, κατά την αίτηση ή την αξιολόγηση 
εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα 
αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος ση-
μασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω 

κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσο-
νος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη 
και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 6 του υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμού 
καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγ-
χου σώρευσης των ενισχύσεων (de-minimis) της Ειδικής 
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις «υπ’ αρ. 74391/
ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 Οδηγίες στους φορείς που εμπλέ-
κονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» και το αρχείο της 
Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέ-
ξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο 
χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή 
οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης 
ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί 
με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης 
σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση 
που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης 
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης σύμφω-
να με την παρ. 4 του άρθρου 3 του υπ’ αρ. 1407/2013 
Κανονισμού.

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων 
αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος 
επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συ-
νιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια 
της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1407/2013.

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επι-
χειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
σχέσεις μεταξύ τους:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι-
ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να 
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι-
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζου-
σα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει 
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού 
αυτής της τελευταίας,

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 επι-
χείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των 
μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέ-
σεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώ-
του εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις 
θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
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Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα:
α) με τον ν. 2956/2001 (Α’ 258), μεταξύ των σκοπών 

του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης 
και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας 
στην αγορά εργασίας,

β) με το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 για την παροχή 
κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και περιφερεια-
κής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών 
διατάξεων.

γ) με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 ο κλά-
δος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτι-
κής» (Α’ 88) και ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός 
για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» 
(ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 
(Α’ 188), ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασμό με την 
επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοι-
νωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι ενοποιούμενοι 
κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε 
χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική 
αυτοτέλεια.

δ) με την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1 
του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση 
και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 188).

Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και 
προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενι-

κά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχεί-
ρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείω-
ση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου 
πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης 
(ημερολογιακά).

Α)Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προ-
ηγείται της ημερομηνίας υποβολής της εντολής κενής 
θέσης θεωρείται :

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη 

σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του 

εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών 
κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως κα-
ταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
ν. 4488/2017 (Α’ 137),

ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και
στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την ερ-

γασία του άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα.
Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκει-

μένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει 
τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της εντολής 
κενής θέσης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση 
του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα 

πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λά-
βει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διά-
στημα από την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής 
θέσης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης 
στο πρόγραμμα.

Β) Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο 
που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της εντολής 
κενής θέσης:

α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιο-
δότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας Αορίστου ή Ορι-
σμένου Χρόνου (πριν τη λήξη της)που οφείλεται σε 
σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση 
για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρε-
άσει την εργασία του),

γ) η λήξη σύμβασης Ορισμένου Χρόνου,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,
ε) η οικειοθελής αποχώρηση και
στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζό-
μενων.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχει-
ρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή 
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουρ-
γία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο 
δραστηριότητας.

Δεν εντάσσονται:
1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργα-

νισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του 
προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 
(Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).

2. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής,
i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2063/
Δ1632/2011 υπουργική απόφαση (Β’ 266) ως «υψηλής» 
ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ii) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαι-
ούχος κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει 
υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως 
άνω κυρώσεις.

3. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την 
έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των 
ενισχύσεων.

4. Εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που 
στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες 
εταιρείες, διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης 
των ενισχύσεων.
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5. Κάθε νομική οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικο-
νομική δραστηριότητα.

6. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδι-
οκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

7. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά-
κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

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

9. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδό-
τη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) 
εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δρα-
στηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του 
χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης 
φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, 
ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), σύμφωνα και με το 7.2 της παρού-
σας.

10. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, 
στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο υπ’ αρ. 1407/2013 Κα-
νονισμός (παρ. 1 του άρθρου 1).

- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλ-
λιέργεια).

- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρω-
τογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

11. Τα νυχτερινά κέντρα.
12. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παρο-

χής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
13. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχο-

ρηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους.
14. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις 

οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορη-
γούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται 
με άλλη επιχείρηση.

Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι 
σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του 
προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περι-
πτώσεις από 10 έως 14 η επιχείρηση για να ενταχθεί θα 
πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται 
να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών 
των περιπτώσεων αυτών.

4.2. Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι πτυ-

χιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπι-
στημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 22-29 ετών, 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά 
την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στο οποίο έχει 
αναρτηθεί η εντολή κενής θέσης από την επιχείρηση που 
θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ειδικότερα ως άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων πανεπι-
στημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ωφελούμενοι 
του προγράμματος ,νοούνται οι κάτωθι κατηγορίες:

- πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνο-

λογικού τομέα ) ή απόφοιτοι που διαθέτουν βεβαίωση 
επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους, ηλικίας 22 έως 
29 ετών.

- πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής που διαθέτουν 
βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, 
από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δι-
αθέτουν :

- βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτεί-
ται, από τον ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης 
του πτυχίου,

- βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προ-
σόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται 
από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του π.δ. 
38/2010 (Α’ 78) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των 

Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την υπόδειξή τους από το 
αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους,

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο 
εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπλη-
ρωμένο ΑΣΔ,

γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέ-
λους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα δια-
μονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων 
χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη ερ-
γασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 
το πρόγραμμα.

- Εξαιρέσεις
α) Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
- Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από 

την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης για 
ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

- είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια 
επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αι-
τούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβι-
βάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και 
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους 
εργοδότες ή εταίρους,

- είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον 
ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύ-
ρια ή/και δευτερεύουσα),

- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο 
εργοδότης έχει ή είχε 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,

- ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση 
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

- για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλει-
στικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως 
και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου),

β) για άτομα που:
- είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε 

Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε.,
- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.,
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- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των 
επιχειρήσεων,

- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των 
ΚοινΣεπ),

- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρη-
σης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την 
κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. 
επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μι-
σθολογικό 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,

- δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρ-
τημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική 
νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι 
αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα 
ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει 
η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμ-
φωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλω-
θεί κατά την υποβολή της εντολής κενής θέσης από τις 
επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν κατα-
γραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία 
της εξατομικευμένης προσέγγισης και τη διαδικασία που 
εξειδικεύεται στην Δημόσια Πρόσκληση.

Άρθρο 5
Διαδικασία ανάρτησης κενών θέσεων – 
Έλεγχος προϋποθέσεων - Αναζήτησης/ 
Υπόδειξης/Πρόσληψης ανέργων - 
Υποβολής αιτήσεων - έγκρισης

5.1. Ανάρτηση Κενών θέσεων - Δήλωση Προτίμησης 
Προγράμματος

Οι εργοδότες/επιχειρήσεις - πιστοποιημένοι χρήστες 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αναρτούν την 
κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ (Αίτηση διάθεσης θέσης 
εργασίας) και παράλληλα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 
πρόγραμμα απασχόλησης ΠΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗ, επιλέγοντας 
ταυτόχρονα, το “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρή-
σεων για την απασχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 
ετών” στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν.

Η διαδικασία της ανάρτησης κενής θέσης πραγματο-
ποιείται από τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των κω-
δικών TAXIS, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης 
(εφόσον έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 
της περιοχής τους) και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης 
(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τη θέση 
με την υποστήριξη του εργασιακού συμβούλου εργοδο-
τών του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστη-
μα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σε περίπτωση που 
δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση από τον χώρο της 
επιχείρησης.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επι-
χορηγούμενο προσωπικό σε υποκατάστημα της, θα 
αναρτήσει την κενή θέση στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του 
υποκαταστήματος, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 
πρόσβασης του υποκαταστήματος. Tα υποκαταστήματα 
ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναρτούν την κενή θέση στο ΚΠΑ2 
στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα 
ή γραφείο.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρή-
σεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονι-
κές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι χρήστες στο 
Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού για το 
υποκατάστημα, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρε-
σία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) του υποκαταστήματος και να προ-
σκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή 
κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να αναρτήσουν 
την κενή θέση στο ανωτέρω πρόγραμμα:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την βεβαίωση έναρξης επι-
τηδεύματος και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτό-
τητας ή διαβατηρίου.

2. Τα νομικά πρόσωπα:
- βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης,
- ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας,
- ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου,
- αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου 

εκπροσώπου.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά 

την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνο-
νται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, τηλ., email, ΑΦΜ κ.λπ.) κάθε υποκαταστή-
ματός της.

Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 στο 
οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης 
που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναλαμβάνει να 
ενημερώσει σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του προγράμματος τους εργοδότες.

Ο αρμόδιος εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του 
ΚΠΑ2, μετά την ανάρτηση της κενής θέσης ενημερώνει 
τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρ-
μόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης της Υπη-
ρεσίας του προκειμένου να προβεί σε ενέργειες ελέγχου 
προϋποθέσεων.

Η ανάρτηση της κενής θέσης – δήλωση προτίμησης 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απα-
σχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών» στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ συνιστά εξουσιοδότηση 
προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοι-
χείων της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα 
(Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
και του ΕΦΚΑ, καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2.

5.2 Έλεγχος προϋποθέσεων
1. Ο αρμόδιος εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του 

ΚΠΑ2, μετά την ανάρτηση της κενής θέσης ενημερώνει 
τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρ-
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μόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης της Υπη-
ρεσίας του προκειμένου να προβεί σε ενέργειες ελέγχου 
προϋποθέσεων.

2. Το Γραφείο Απασχόλησης αυθημερόν προβαίνει σε 
διοικητικό έλεγχο και ελέγχει:

α) εάν το αντικείμενο δραστηριότητας της ενδιαφερό-
μενης επιχείρησης ανήκει στις εξαιρέσεις της παρ. 1 του 
άρθρου 4 της παρούσας

β) εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη 
μείωσης του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την ημε-
ρομηνία ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοι-
χεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ και 
του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και

γ) την σώρευση και τήρηση κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων μέσω του αρχείου του ΚΠΑ2 αλλά και μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών 
Ενισχύσεων (sorefsis) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απα-
ραίτητο.

Προκειμένου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ανω-
τέρω προϋποθέσεων το Γραφείο Απασχόλησης δύναται 
να ζητά από τους δυνητικά δικαιούχους την υποβολή συ-
μπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων, με σκοπό 
την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου.

Κατόπιν, γνωστοποιεί στον εργασιακό σύμβουλο εργο-
δοτών το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, ο οποίος 
στη συνέχεια, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την 
επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης ανέργου στο 
πλαίσιο του προγράμματος.

Παράλληλα, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενη-
μερώνει και τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων ώστε 
να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκα-
τάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφε-
λούμενος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προ-
ϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους μέσω του πα-
ρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγγράφως από 
το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 και δύναται να 
υποβάλλει τις αντιρρήσεις της κατά του απαντητικού 
εγγράφου του ΚΠΑ2 σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 
7 της παρούσας.

5.3. Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων
5.3.1. Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργα-

σία του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστη-
μα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, 
αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και 
τις προϋποθέσεις της παρ. 4.2 του άρθρου 4.

Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε θέσεις συναφείς με 
την ειδικότητα και τα τυπικά τους προσόντα.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέ-
σεις ειδικοτήτων διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου) και 
διάθεσης προϊόντων ή αγάθων (πωλητές), όλων των 
ωφελουμένων ανεξάρτητα με την συνάφεια του τίτλου 
σπουδών που διαθέτουν.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι 
αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα 
ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει 

η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμ-
φωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλω-
θεί κατά την υποβολή της εντολής κενής θέσης από τις 
επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν κατα-
γραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία 
της εξατομικευμένης προσέγγισης και τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι, με τα αιτούμενα χα-
ρακτηριστικά, άνεργοι υπερβαίνουν αριθμητικά τις ζη-
τούμενες θέσεις, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει 
τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο τον χρόνο 
ανεργίας.

Εάν υπάρξουν υποψήφιοι με τον ίδιο χρόνο ανεργίας 
τότε προηγούνται οι άνεργοι με την ένδειξη της ιδιότη-
τας του δικαιούχου «ΚΕΑ».

Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 το οποίο ανήκει 
η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα 
απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναζητά έως πέντε (5) 
ανέργους σύμφωνα με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά 
για τη θέση ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο 
και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμ-
βούλους της Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για 
περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο 
εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε 
επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της 
αρχικής θέσης.

Κατόπιν, ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους 
τους προς υπόδειξη ανέργους, με κάθε πρόσφορο μέσο, 
όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση 
καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Επισημαίνεται ότι, η 
έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλο-
ποιηθεί και ταυτοχρόνως, δηλαδή χωρίς να παρέλθει 
χρόνος μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση που η έκδοση των 
συστατικών δεν υλοποιηθεί ταυτοχρόνως, υπάρχει δυ-
νατότητα έκδοσης συστατικού με βάση τη σειρά προσέ-
λευσης των υποψηφίων προς υπόδειξη στην Υπηρεσία.

5.3.2. Η διαδικασία υπόδειξης των ανέργων, την οποία 
παρακολουθεί και ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, 
πραγματοποιείται αμέσως και οπωσδήποτε εντός (15) 
δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της κενής θέσης. 
Η κενή θέση παραμένει αναρτημένη στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα μέχρι την κάλυψή της.

5.4. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα
Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρη-

ση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-e-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός (30) 
ημερών, ηλεκτρονική Αίτηση Υπαγωγής - Υπεύθυνη Δή-
λωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας (portal) του ΟΑΕΔ.

Επιπρόσθετα επισυνάπτει Υπεύθυνη Δήλωση των 
δικαιούχων της ενίσχυσης του ν.  1599/1986 σχετικά 
με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
(deminimis) και την εκκρεμότητα ανάκτησης κρατικών 
ενισχύσεων.

Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση 
Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά-
νονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει 
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την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της 
ηλεκτρονικής της αίτησης.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την 
επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον απο-
κλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής 
συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση 
και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφο-
ριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ 
ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ και από το αρχείο 
του ΚΠΑ2.

5.5. Έγκριση
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγω-

γής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, προβαίνει αμέσως στην 
έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον 
η επιχείρηση εξακολουθεί και πληροί τις προϋποθέσεις 
του προγράμματος.

Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό 
των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η 
επιχείρηση και κοινοποιείται στην επιχείρηση.

Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσλη-
ψης του ανέργου.

Άρθρο 6
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

6.1. Ποσό επιχορήγησης.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου 

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελού-
μενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης υπαλλήλων λιγότερη 
των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, 
όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπε-
ριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες 
αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου 
Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται στο 
μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που 
καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλή-
ρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημε-
ρομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες 
ασφάλισης.

6.2. Διάρκεια επιχορήγησης/προγράμματος .
Η διάρκεια της επιχορήγησης /προγράμματος ορίζεται 

στους δέκα (10) μήνες.

Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

7.1. Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης
Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολου-

θούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του 
κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την 
αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι επιχειρήσεις που 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήμα-
τά τους, υποβάλλουν την αίτηση για την καταβολή της 
επιχορήγησης (για τα υποκαταστήματα) στην Υπηρεσία 
(ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκα-
τάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος.

Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά δύνανται να 
υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα.

7.2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση 
είναι τα εξής:

1. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει 
τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυ-
ση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει 
του προγράμματος,

2) Α.Μ.Κ.Α (Αριθμός Μητρώου Καταχώρησης Ασφαλι-
σμένου) και Α.Μ. e- Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,

3) την ημερομηνία πρόσληψής τους,
4) την ημερομηνία γέννησής τους,
5) τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά 

μήνα,
6) το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαι-

ούται κάθε επιχορηγούμενος εργαζόμενος, το οποίο δεν 
μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθε-
τημένο μισθό ή ημερομίσθιο και

7) στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές 
των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

2. Παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδο-
σίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 38 του 
ν. 4387/16 (Α’ 85) και την υπ’ αρ. οικ.22528/460/2017 
υπουργική απόφαση (Β’ 1721).

3. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες 
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, 
με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέ-
ρεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή. 
Ειδικότερα στην πρώτη υποβολή των Α.Π.Δ. υποβάλ-
λονται και οι Α.Π.Δ. του τριμήνου που προηγείται της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο 
πρόγραμμα.

4. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ρύθ-
μισης των οφειλών προς τον e- ΕΦΚΑ ή το Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), 
η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα και 
οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απα-
ραίτητο τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται με τον 
e- ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ.

5. Αντίγραφο αριθμού λογαριασμού σε μορφή IBAN 
οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποι-
είται στον ελληνικό χώρο της επιχείρησης, στο οποίο εμ-
φανίζεται η επωνυμία/ονοματεπώνυμο του δικαιούχου/
εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της 
επιχορήγησης).

6. Τα έντυπα Ε3 [Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσλη-
ψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός 
Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)] και Ε4 (Πίνα-
κας Προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το 
αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
(ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.

7.3. Διενέργεια Επαληθεύσεων- Έγκριση/ Απόρριψη 
Καταβολής Επιχορήγησης-Υποβολή αντιρρήσεων
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7.3.1. Διοικητική Επαλήθευση
Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επι-

χορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαί-
νει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογη-
τικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. 
Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση 
διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά η 
επιχείρηση. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 
προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης 
ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).

Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό 
διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης 
ή και των δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 
προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης κατα-
βολής επιχορήγησης.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας κατά τρι-
άντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης 
στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προ-
ϊσταμένου του ΚΠΑ2.

7.3.2. Επιτόπια Επαλήθευση
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποί-

ησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διε-
νεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από 
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα 
της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος 
εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες 
επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσμευόμενο, μη 
επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.

Συνίσταται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά 
την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου και πριν το 
πρώτο αίτημα για καταβολή επιχορήγησης για το α΄ δίμηνο 
απασχόλησης, προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρό-
τητα των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο 
πρόγραμμα και η δεύτερη πριν τη λήξη του προγράμματος.

Επιπλέον, επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύ-
νανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος, κατά την κρίση του Προϊσταμένου, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, 
εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης οι ελεγκτές συντάσ-
σουν έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και επιδίδουν αντί-
γραφο στον δικαιούχο. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης 
υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος προβαίνει στην έκδοση 
της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκλησης, διακοπής 
με αναζήτηση/ δημοσιονομική διόρθωση, απόρριψη 
αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία, συ-
νοδευόμενη από την έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, 
κοινοποιείται στο δικαιούχο.

7.3.3. Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων
Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των 

οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους 
ελέγχους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15-07-2016 
απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές/υπαλλήλους 
του ΟΑΕΔ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση 

τηρεί τους όρους του προγράμματος (όπως λειτουργία 
της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και 
μη προσωπικού).

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται 
από ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
1. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό 

φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές/ 
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ και να διαπιστώνεται η τήρηση 
ή μη των όρων του προγράμματος.

2. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, 
στους ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του ν. 4144/2013,

3. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των 
δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται και

4. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα 
που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα 
(10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας 
ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Κανο-
νισμός 1407/2013).

7.4. Υποβολή αντιρρήσεων
Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) 

διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχε-
τική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους 
αρμόδιους ελεγκτές/υπαλλήλους με κατάλληλη τεκμη-
ρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αντιρρήσεις επί 
της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης εντός 
δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή. Οι αντιρ-
ρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον Προϊστάμενο του 
ΚΠΑ2, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του 
ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρή-
σεων. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις 
αντιρρήσεις της ή δεν γίνονται αποδεκτές, ο Προϊστά-
μενος του ΚΠΑ2, εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: 
ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης 
για καταβολή της επιχορήγησης, κ.τ.λ.), η οποία κοινο-
ποιείται στην επιχείρηση.

Κατά της απόφασης, η επιχείρηση δύναται να υποβά-
λει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινο-
ποίησή της, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της παρούσας.

Άρθρο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – 
Όροι και Δεσμεύσεις

8.1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το 
δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστά-
μενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής 
θέσης εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ 
όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης/ προγράμματος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορη-
γούμενο και μη προσωπικό της και εφόσον δεν το αντι-
καταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα 
θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώ-
θηκε το προσωπικό.
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Στην περίπτωση που η επιχείρηση:
i. έχει επιχορηγηθεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στον 

Οργανισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφω-
να με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο 
Κεφάλαιο 9 «Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική 
Διόρθωση»,

ii. δεν έχει επιχορηγηθεί θα διακόπτεται το πρόγραμμα 
δίχως την καταβολή οποιοδήποτε ποσού.

Επισημαίνεται ότι και για την αντικατάσταση του επιχο-
ρηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβά-
λει εντολή κενής θέσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία 
της εξατομικευμένης παρέμβασης στο ΚΠΑ2 , μόνο με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη 
και Συνθηματικό).

Η αντικατάσταση θα γίνεται με άτομο ίδιας κατηγο-
ρίας με το αρχικά προσληφθέν άτομο. Είναι δυνατή η 
επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατά-
σταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής 
διαδικασίας (εντολή κενής θέσης κ.λπ.) κατά τριάντα (30) 
ημέρες, μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση 
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση επιχορηγούμενου 
ατόμου από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, με άτομο σύμ-
φωνα και με τα οριζόμενα στις Εξαιρέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 4.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει-
δικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε 
επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση 
μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον 
εργοδότη. Επισημαίνεται, όμως, ότι στην περίπτωση 
αυτή η επιχείρηση υποχρεούται αυτονόητα να διατη-
ρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό 
της) καθόλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του προγράμμα-
τος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης) και 
να υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του Άρθρου 
7.2, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής της 
επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Επίσης σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυ-
παίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας– λοχείας), ειδικής 
άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά είτε στο 
επιχορηγούμενο ατόμου είτε και στο δεσμευόμενο μη 
επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατά-
σταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό 
τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια 
Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου ή 
και δεσμευόμενου), ισχύουν τα οριζόμενα στην υποπαρ. 
Α της παρ. 4.1 του άρθρου 4 της παρούσας.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του επιχορηγού-
μενου ατόμου και διατήρησης του δεσμευόμενου (μη 
επιχορηγούμενου) προσωπικού της επιχείρησης , εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 9 «Διακοπή επιχορή-
γησης – Δημοσιονομική διόρθωση».

Τα οριζόμενα στην υποπαρ. Β της παρ. 4.1 του άρθρου 
4 της παρούσας ισχύουν και στην περίπτωση κενής θέ-
σης του επιχορηγούμενου ή και δεσμευόμενου προσω-
πικού η οποία δεν θεωρείται μείωση προσωπικού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχει-
ρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή 
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουρ-
γία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο 
δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά 
στο δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) αλλά και στο 
επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης δεν είναι 
δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από 
πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ.

Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της εντολής 
κενής θέσης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής από-
φασης.

Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης 
από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου 
(μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση 
υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατό-
μου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης 
του προσωπικού της, σύμφωνα με την εγκριτική απόφα-
ση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του 
δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που 
μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επι-
χείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα 
(και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχο-
ντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης 
δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης 
παραμένει σταθερός.

8.2 Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα 
πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους 
ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέ-
ρες ασφάλισης.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων κα-
θορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική 
νομοθεσία.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματο-
ποιήσει κάτω των είκοσι πέντε (25) ημερομισθίων στην 
περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο 
του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμμα-
τος δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Σε διαφορετική 
περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης 
για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άνερ-
γο άτομο.

8.3. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανω-
τέρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) 
όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν 
τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για 
τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, 
για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο 
πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης 
μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση 
του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχουν 
τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης 
σύμφωνα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων (G.D.P.R 679/16) και με τις διατάξεις 
του ν. 4624/2019.
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Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, 
προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) 
και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων 
ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες 
που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων 
των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται 
πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για 
το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμ-
ματος.

Άρθρο 9
Διακοπή επιχορήγησης– 
Δημοσιονομική Διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή 
όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε κατα-
βολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι δι-
ατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), 
όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ καθώς και οι 
διατάξεις της υπ’ αρ. 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 
(Β’ 120) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 
106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995) και 
δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. 
ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 10
Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης 
κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευ-
ση της επιχείρησης, σε περίπτωση α) δικαιολογημένης 
ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου για την οποία 
δεν έχει ασφαλιστεί, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορη-
γείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομέ-
νου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών 
διακοπών. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της 
επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά 
τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η συνολική δι-
άρκεια της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 
διακόσιες πενήντα (250) ημέρες ασφάλισης.

Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμε-
νου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) 
ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορή-
γησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε 

άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του ερ-
γοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της 
Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Άρθρο 11
Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμέ-
νων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών Απα-
σχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ ύστερα από διατύπωση γνώμης της Επιτροπής 
Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρε-
σία εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της 
απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις

1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση 
της Διοικητή του Οργανισμού προσδιορίζεται η ημε-
ρομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αι-
τήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται 
ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους 
της παρούσας.

2. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρό-
γραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συ-
στήματος του ΟΑΕΔ, ύστερα από την κάλυψη των κα-
τανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της 
αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι 
το 20% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περί-
πτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής 
και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφαση του 
να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
πρόγραμμα.

4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμ-
ματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, 
ύστερα από διατύπωση γνώμης της Επιτροπής Διαχεί-
ρισης του ΕΛΕΚΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Διοικητής

ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02029531707200012*
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