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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13251/531 (1)
  Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασι−

ακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας 16−24 ετών 
νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτι−
κές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, 
με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για 
επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση από−
κτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμ−
βαση εργασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα»( 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (258 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και του άρθρου 17 
του Ν.3614/2007 (267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμμα−
τική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
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Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις. (53 Α) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (40 Α).

6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ. 4 του 
ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη 
της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» 
(65 Α).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 τους Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/7−10−2009 «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή 
του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (213 Α). 

9. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που 
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμά−
των.

10. Τις αριθμ. 53672/4775/17−7−2008 Υ.Α, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την με αριθμό 9.12278/οικ.6.1615/15−7−2009 
και 0.6403/οικ. 6733/30−3−2010 Υ.Α., με τις οποίες εκχω−
ρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ.

11. Την αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστή−
ματος Διαχείρισης» (540 Β) όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ43804/ ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 
14053/ΕΥΣ/ 1749/ 27.03.2008 υπουργικής απόφασης Συ−
στήματος Διαχείρισης «(1957 Β).

12. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (2234 Β).

13. Την αριθμ.Υ275 /30.09.2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (1595 Β)

14. Την αριθμ.46500/ΔΙΟΕ 1914 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα» (1642 Β)

15. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (2408 Β).

16. Την αριθμ. 2807/30−6−2010 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρίασης 25/30−6−2010) που μας υπο−
βλήθηκε με το αριθμ. Β126735/2−7−2010 έγγραφό του.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης, προκαλείται σε βάρος του 
Π/Υ του ΟΑΕΔ συνολική δαπάνη ύψους 53.940.400,00 €, 
μέρος της οποίας καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 2493) και θα καταβληθεί από τον 
ΟΑΕΔ, μετά από τη μεταφορά των σχετικών κονδυλίων, 
το ύψος δε της δαπάνης για το έτος 2010 ανέρχεται στο 
ποσό των 9.058.500,00 €.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του Π/Υ του ΟΑΕΔ προκαλείται 
δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν μπορεί 
να καθορισθεί εκ των προτέρων καθόσον εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμε−
νων ελέγχων κλπ), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 4419) 
ενώγια τα επόμενα οικονομικά έτη, θα ληφθεί μέριμνα 
για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον εν 
λόγω προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση προγράμματος απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 
16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασί−
ας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 1

Αντικείμενο προγράμματος− Στόχος του
προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξι−
οτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων 
ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά 
εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχει−
ρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Σύμ−
φωνα με τη παρ.6 του άρθρου 2 του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 
65/Α/06.05.2010) επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα που συνάπτουν με ανέργους ηλικίας 16 
έως 24 ετών συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπει−
ρίας διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες και βάσει των ως 
άνω συμβάσεων καταβάλλουν στους προσλαμβανόμε−
νους το 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερο−
μισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τους ασφαλί−
ζουν στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας σε είδος και 
επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δικαιούνται 
να επιχορηγηθούν για τις ασφαλιστικές εισφορές από 
τον ΟΑΕΔ. Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω παράγρα−
φο μετά το πέρας της σύμβασης απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας είναι δυνατή η συνέχιση της επιχορήγησης, 
εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 
μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας, για επιπλέον χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 2

Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση − επιλέξιμες
περιοχές 

1. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Θεματικού 
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 : «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007 – 2013.

 Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων 
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 
περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε πε−
ριφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής: 
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• Άξονας Προτεραιότητας Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης 
στις οκτώ (8) Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυ−
τική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εξόδου στις 
τρεις (3) Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μα−
κεδονία,

• Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εισόδου στις 
δύο (2) Περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 53.940.400,00 ευρώ (ΚΑΕ 
2493) η οποία ενδεικτικά επιμερίζεται ως εξής:

• Προϋπολογισμός δωδεκαμήνου (12μηνου) Σύμβασης 
Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας: 21.740.400,00 ευρώ

• Προϋπολογισμός δεύτερου δωδεκαμήνου (12μηνου), 
εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας: 32.200.000,00 
ευρώ

Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και 
οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμ−
ματος εξειδικεύονται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Περι−
φέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 29.667.220,00 € 
και 5.500 θέσεις

• Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω Πε−
ριφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 22.115.564,00 € και 
4.100 θέσεις 

• Άξονας Προτεραιότητας στις δύο ως άνω Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 2.157.616,00 € και 400 
θέσεις 

Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 
53.940.400,00 ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση 
ως εξής: 

Για το έτος 2010: 9.058.500 ευρώ
Για το έτος 2011: 26.481.900 ευρώ
Για το έτος 2012: 18.400.000 ευρώ
2. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα 

Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με 
κωδικό θέματος προτεραιότητας 66 της με αριθμό 
53672/4775/17.7.2008 Υ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα “Εκχώρηση αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 
στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑ−
ΜΙΚΟΥ»”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα 
κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση 
που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, 
αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυ−
ση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδή−
ποτε 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 ενίσχυ−
σης, νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. 
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης 
αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 
έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχεί−
ρηση.

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ

 Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), μεταξύ των 
σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της 
ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην 
αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του προ−
γράμματος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Δια−
χείρισης (ΕΦΔ). 

Με τη με αριθμό 53672/4775/17−07−2008 ΥΑ, όπως 
τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 9.12276/οικ.6.1615/15−
07−2009 και τη με αριθμό 0.6403/οικ. 6.733/30−3−2010 
ΥΑ εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις 
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. 
Για την πράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που 
εντάσσονται στο ως άνω πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α/15−03−2010), ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί μέχρι 
και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών 
εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για τη πρό−
σληψη ανέργων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες, βάσει 
προγραμμάτων απασχόλησης που καταρτίζονται με 
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ο.Α.Ε.Δ. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3845/2010 
(ΦΕΚ 65/Α/06.05.2010) ο ΟΑΕΔ αποδίδει στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
τις ασφαλιστικές εισφορές για την απασχόληση ανέρ−
γων ηλικίας 16 − 24 ετών που θα προσλάβουν ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
με σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 
μέχρι 12 μηνών. Μετά το πέρας της σύμβασης αυτής 
είναι δυνατή η συνέχιση της απασχόλησής τους και η 
ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, εφόσον η σύμβα−
ση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε 
σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις
συμμετοχής

1. Επιχειρήσεις 
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. 
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμ−

μα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, 
σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης 
εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα 
πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού 
έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής 
στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις 
που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή 
νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον 
ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστη−
ριότητας.

Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης εργα−
σίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο 
λόγο, που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομί−
ζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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Δεν υπάγονται:
 Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά 

στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις 
του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812/2009 
(ΦΕΚ 234 A).
 Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής 

απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001), για μισθω−
τούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη 
(έμμεσος εργοδότης).
 Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέρ−

γους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας
 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

και φύλαξης.
 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπο−
ρία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), 
στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, 
ορυχεία κλπ) , στον τομέα της πρωτογενούς παραγω−
γής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις 
που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή 
εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγη−
ση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι 
δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες 
είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το 
προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή 
και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή 
η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποι−
ητικές επιχειρήσεις]. 
 Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι 

ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
 Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους 

εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις 
Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι 
και οι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
αυτών.
 Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
 Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης 

είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται 
του προγράμματος. 
 Οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί ανάκτηση 

παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
 Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προ−

βληματικές .
Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προ−

βληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους 
όρους:

α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγε−
γραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου 
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια 
των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή

β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον 
ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη 
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το 
μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογα−
ριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο 
αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια 
των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή

γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον 
η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της 

εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία.

Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο 
της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφο−
ρικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της 
παρούσας παραγράφου.

ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγε−
γραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου 
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια 
των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή.

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον 
ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη 
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το 
μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογα−
ριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο 
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια 
των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή.

γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον 
πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη 
διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτω−
χευτική διαδικασία.

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία 
από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια 
εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματι−
κή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας 
προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, 
μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμά−
των, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα 
ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των 
οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή 
εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις 
σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει 
ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο 
συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει. 

2. Άνεργοι
Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις 

επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέ−
πει:
 Να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας 

ηλικίας 16 − 24 ετών και να μην έχουν ασφαλισθεί για 
περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφά−
λισης. 
 Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέ−

τουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους 

μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα 
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 
 Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο 

εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει 
σε ατομικό σχέδιο δράσης. 

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
 Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν 

από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, 
είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια 
επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή 
αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουρ−
γούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο 
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δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα διάδοχος 
επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
 Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις 

διατάξεις του Ν.2643/98. 

Άρθρο 5

Διαδικασία υπαγωγής

 Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα (α’ στάδιο και δυνητικά στο β΄ στάδιο), εφό−
σον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που 
βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή έδρας της επι−
χείρησης. 

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε 
η αίτηση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρ−
μοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκα−
τάστημα που θα απασχοληθεί το προς επιχορήγηση 
προσωπικό.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχεί−
ρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν 
μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση βάσει του προ−
τύπου που παρέχεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει 
λάβει η επιχείρηση κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 
τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ότι η επιχείρηση 
δεν είναι προβληματική όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παρ.1 καθώς και ότι δεν εκκρεμεί ανάκτηση για παλαιά 
κρατική ενίσχυση.

Άρθρο 6

Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

1. Όσον αφορά στο α΄ στάδιο του προγράμματος, 
ισχύουν τα κάτωθι:

Μετά την προέγκριση πραγματοποιείται επιτόπιος 
έλεγχος ύστερα από την απόφαση ανάθεσης, από την 
αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ζεύγος ελεγκτών, 
προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της 
επιχείρησης στο πρόγραμμα (λειτουργία της επιχείρη−
σης, μείωση προσωπικού λόγω απόλυσης κατά το προ−
ηγούμενο 6μηνο, κ.λ.π.). Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης 
από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την υπαγωγή 
της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η οποία θα κοινοποι−
είται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα 
της επιχείρησης. 

Μετά την εγκριτική απόφαση ο υπεύθυνος διαχειρι−
στής ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο 
στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση 
στο σύστημα. 

Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται 
άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η δι−
αθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις 
απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας 
σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους εργασιακούς 
συμβούλους της Υπηρεσίας.

Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο 
σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστε−
ρα από την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης 
και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα 
ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή τους 
στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους 

των Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και 
ζήτησης. 

Μετά την εγκριτική απόφαση και εντός τριάντα πέντε 
(35) ημερών η επιχείρηση οφείλει να συνάψει με τον 
άνεργο την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρί−
ας. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό η 
αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά (7) ημερών 
μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών από την 
προέγκριση. 

2. Όσον αφορά στο β΄ στάδιο του προγράμματος ισχύ−
ουν τα κάτωθι:

• Κατά τη λήξη του α’ σταδίου και εφόσον οι επιχειρή−
σεις μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας, μπορούν με αίτησή 
τους να επιχορηγηθούν για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες 
με την υποχρέωση να διατηρήσουν τον νέο για επιπλέον 
έξι (6) μήνες δίχως επιχορήγηση.

• Η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλε−
κτρονικά, στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που βρίσκε−
ται πλησιέστερα στην περιοχή έδρας της επιχείρησης, 
εντός 30 ημερών, από τη λήξη της σύμβασης απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας. 

• Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος ύστερα από την από−
φαση ανάθεσης, από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητι−
κού, σε ζεύγος ελεγκτών, προκειμένου να ελεγχθεί η 
δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο β΄ στάδιο 
του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, μείωση 
προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας, 
προσκόμιση σύμβασης εργασίας και πρόσληψη). Ακο−
λουθεί η απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας για την υπαγωγή της επιχείρησης στο β΄ 
στάδιο του προγράμματος, η οποία θα κοινοποιείται 
στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της 
επιχείρησης.

• Μετά την εγκριτική απόφαση ο υπεύθυνος διαχειρι−
στής ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση για συνέχιση 
της επιχορήγησης περνάει στο στάδιο της «έγκρισης» 
και ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστημα.

Άρθρο 7

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στο α’ στά−
διο του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρί−
ας) ορίζεται μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των ασφα−
λιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθένειας 
σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, 
όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων απο−
δοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή επί 
των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του 
κατώτατου ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά 
από την ΕΓΣΣΕ. 

Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της 
χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ−ΟΑΕΔ 
και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του 
εργοδότη.

2. Το ποσό και η διάρκεια της επιχορήγησης για το β’ 
στάδιο ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντι−
στοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 
(εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους 
κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της επικουρικής 
ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 70% των μηνι−
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αίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ ει−
σπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζο−
νται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης 
ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων 
ασφαλιστικών εισφορών για όλους του κλάδους κύριας 
ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στο 70% των μηνιαίων 
ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων Επικουρικών 
Ταμείων, καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών 
εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει 
υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το 
ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλι−
στικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα 
και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά 
καταβάλλονται. 

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέ−
ρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές 
ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων / επιχορη−
γουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κα−
τώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από 
την ΕΓΣΣΕ. 

3. Για το α’ και β’ στάδιο του προγράμματος, ισχύουν 
τα κάτωθι:

Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερό−
μενου συνολικού ποσού επιχορήγησης που έχει αποδο−
θεί μέσω του αλληλόχρεου στο προηγούμενο έτος και 
αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των εισφορών 
των κλάδων ασθένειας σε είδος, σε χρήμα (μόνο για το 
β’ στάδιο) και επαγγελματικού κίνδυνου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, 
καταβάλλεται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε χρήμα και ταυτόχρονα 
πιστώνεται ισόποσα ο αλληλόχρεος, αφού οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρμόδια ΚΠΑ ή 
ΚΠΑ2 κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία των επιχορη−
γούμενων επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων, που 
έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα.

Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά 
της επιχορήγησης που δεν ικανοποιούνται μέσω του 
αλληλόχρεου θα καταβάλλονται απευθείας στην επι−
χείρηση (θεραπεία ενστάσεων).

Άρθρο 8

Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης

Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολου−

θούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του 
κάθε τριμήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της 
επιχορήγησης.

Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για 
την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί 
θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια του τριμήνου 
και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στις 
περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος μέχρι την 
υποβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την 
έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική από−
φαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατά−
στημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης, και 
ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύ−
θυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης. την εγκριτική 
απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστημα 

του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρηματικό κατάλογο στον 
οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών ει−
σφορών που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης, για 
την πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη και χρέωση 
του αλληλόχρεου λογαριασμού (ΙΚΑ –ΟΑΕΔ). 

Όροι 
Α΄ στάδιο
Κάθε άτομο που υπάγεται στο α΄ στάδιο του προ−

γράμματος επιχορηγείται από την ημερομηνία υπογρα−
φής της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. 

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλή−
ρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους 
ημερομισθίους που έχουν υπογράψει την σύμβαση από−
κτησης εργασιακής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν είκοσι 
(20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν 
σε πλήρες ωράριο εργασίας. 

Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης 
ασφαλιζόταν για λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το 
μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθε−
στώς ασφάλισης του και μετά την υπαγωγή της επιχεί−
ρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά 
η επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης 
απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η 
επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον 
για είκοσι (20) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Κατά τη διάρκεια του α΄ σταδίου του προγράμματος 
(απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) είναι δυνατόν ο επι−
χορηγούμενος νέος ή το μη επιχορηγούμενο προσωπικό, 
να ασφαλίζεται μόνο για ένα (1) μήνα , κάτω των είκοσι 
(20) ημερών ασφάλισης.

Β΄ στάδιο
Κάθε άτομο που υπάγεται στο β΄ στάδιο του προγράμ−

ματος επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής 
του. 

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλή−
ρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους 
ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχι−
στον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες 
ωράριο εργασίας. 

Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης 
ασφαλιζόταν για λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το 
μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς 
ασφάλισης του και μετά την υπαγωγή της επιχείρη−
σης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η 
επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης 
απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η 
επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον 
για είκοσι (20) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Κατά τη διάρκεια του β΄ σταδίου του προγράμματος 
συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος 
της δέσμευσης είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος νέος 
ή το μη επιχορηγούμενο προσωπικό, να ασφαλίζεται 
μόνο για τρεις (3) μήνες, κάτω των είκοσι (20) ημερών 
ασφάλισης.

Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία 
υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.Δ. (Ια−
νουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος 
έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).

Δικαιολογητικά
Α΄ στάδιο
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της 

επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά 
που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει :
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1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
• το ονοματεπώνυμο του ανέργου βάσει του προ−

γράμματος, 
• την χρονολογία υπογραφής της σύμβασης απόκτη−

σης εργασιακής εμπειρίας 
• οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά 

μήνα, 
• το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαι−

ούται ο εργαζόμενος και που αντιστοιχεί στο 80% του 
κατώτατου βασικού μισθού ή επί των ακαθαρίστων μηνι−
αίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου, 
όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

• το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές 
εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως 
εμφανίζονται στις ΑΠΔ, 

• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύ−
νεται ο αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ−ΟΑΕΔ, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα,

• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται 
εκτός του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ−ΟΑΕΔ,

• στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές 
των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και 
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται 
η επιχορήγηση.

2) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες 
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συ−
νοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώ−
νεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

3) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεω−
ρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε−
ρότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26−01−2009 
ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτε−
πάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοι−
κητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της επιχορήγησης 
δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται. 

5) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό 
επιχορήγησης

Β΄ στάδιο
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της 

επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά 
που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει :

1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
• το ονοματεπώνυμο του επιχορηγούμενου νέου βάσει 

του προγράμματος, 
• την χρονολογία της πρόσληψης 
• οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά 

μήνα, 
• το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιού−

ται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του 
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.).

• το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές 
εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως 
εμφανίζονται στις ΑΠΔ, 

• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύ−
νεται ο αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ−ΟΑΕΔ, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα,

• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται 
εκτός του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ−ΟΑΕΔ,

• στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές 
των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και 
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται 
η επιχορήγηση.

2) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες 
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συ−
νοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώ−
νεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

3) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεω−
ρημένη από το Σ.ΕΠ.Ε. 

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε−
ρότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26−01−2009 
κοινή υπουργική απόφαση τα παραπάνω δικαιολογητικά 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την 
έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της 
επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται. 

5) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό 
επιχορήγησης.

Άρθρο 9

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις

1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις 
παλαιές θέσεις εργασίας και τις θέσεις απόκτησης ερ−
γασιακής εμπειρίας κατά το α΄ στάδιο του προγράμ−
ματος, όσο διαρκεί η σύμβαση απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
έξι (6) μηνών και μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών. 

Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου 
(οικειοθελής ή καταγγελία σύμβασης απόκτησης ερ−
γασιακής εμπειρίας) πριν την λήξη της σύμβασής 
του, η επιχείρηση οφείλει να τον αντικαταστήσει 
για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα με άνεργο 
νέο, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Η μη αντικα−
τάσταση του επιχορηγούμενου, επιφέρει διακοπή του 
προγράμματος κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες 
μειώθηκε το προσωπικό, και θα επιστρέφεται το ανα−
λογούν ποσό της επιχορήγησης, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 
Αντίθετα η μη αντικατάσταση του επιχορηγούμενου, 
λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται 
από την Υπηρεσία) θα διακόπτεται η επιχορήγηση 
μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για 
τον εργοδότη.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασί−
ας του δεσμευόμενου προσωπικού πριν τη λήξη της 
σύμβασης του ανέργου, η επιχείρηση οφείλει να το 
αντικαταστήσει. Αν δεν τον αντικαταστήσει μέσα σε 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, το πρόγραμμα θα 
διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε 
το προσωπικό, με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού 
της επιχορήγησης. 

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, 
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.

2. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις 
θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρ−
κεια του β’ σταδίου του προγράμματος, που ανέρχεται 
συνολικά στους δέκα οκτώ (18) μήνες (δώδεκα μήνες 
επιχορήγηση και έξι μήνες δέσμευση). 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό 
της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα 
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(30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες 
θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. 

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, 
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.

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.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμ−
βαση εργασίας.

Άρθρο 10

Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή μόνο κατά το β’ στάδιο του προγράμ−
ματος η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά 
τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση 
της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε πε−
ρίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας του νέου, β) μη 
λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών,
γ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από 
αίτηση του νέου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση 
της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της 
κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης του νέου μέσα 
στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή 
η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης 
του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε νέο που 
αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και από−
φαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απα−
σχόλησης.

Άρθρο 11

Διακοπή επιχορήγησης

1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων κατά το α’ στά−
διο του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ αναζητεί από την επι−
χείρηση το ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως. 

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα καλείται από την αρ−
μόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ όπως εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών επιστρέψει το ως άνω ποσό στον Οργανισμό. 
Εφόσον η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών πα−
ρέλθει άπρακτη, θα γίνεται καταλογισμός του ποσού 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 4 του Κώδικα Δημοσίου 
Λογιστικού (Ν. 2362/1995), της με αριθμό 1016784/1299−
25/0016/26−02−1997 (ΦΕΚ Β΄120) απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομικών και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του 
Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17, παρ. 3, του
Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α΄31) και ισχύει.

2. Σε περίπτωση παράβασης των όρων κατά το β΄ 
στάδιο του προγράμματος, μετά από οποιαδήποτε 
καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση 
με απόδοση μέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζο−
νται οι κάτωθι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του
ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010), για την διακοπή της 
επιχορήγησης: 

Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί 
στα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία αυτού του 
άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσλη−

ψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου 
προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται 
και γενικά την εφαρμογή του προγράμματος, υπο−
χρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές 
εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοι−
χούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού 
χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των 
μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. Στην περί−
πτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 
(εργοδοτών και εργαζομένων) από τις επιχειρήσεις 
και εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμά−
των γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό της δαπάνης που 
καταβλήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. αχρεωστήτως για τις 
ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον 
οικείο ασφαλιστικό φορέα στον Ο.Α.Ε.Δ..

Για το ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. αποφα−
σίζει το διοικητικό συμβούλιο ή τα όργανα που ορίζει 
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμ−
φωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. δ΄ του 
παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει 
μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί 
στον Ο.Α.Ε.Δ. επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα−
ταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην 
επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 29 του Ν.1262/82, (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), 
όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/89, 
και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του 
αναλογούντος ποσού. 

Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕΔ, και στις δυο 
ανωτέρω περιπτώσεις, αποφασίζει ο Προϊστάμενος της 
αρμόδιας Υπηρεσίας, που αποφαίνεται με αιτιολογημένη 
απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης με επι−
στροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι το αναλογούν 
ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του καταβλη−
θέντος ποσού επί των μηνών που δεν τήρησε η επιχεί−
ρηση τους όρους του προγράμματος δια των μηνών 
του συνολικού προγράμματος. 

Για τη διαδικασία δημοσιονομικών διορθώσεων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφ.Δ της ΥΠΑΣΥΔ με 
αριθμ.14053/ΕΦΣ.1749/27.03.2008 όπως αυτή ισχύει κάθε 
φορά.

Άρθρο 12

Παραγραφή αξίωσης

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιο−
λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της 
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών του μήνα που ακο−
λουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του 
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 και 
προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, 
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.
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Άρθρο 13

Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραμμα

Υστέρα από τη λήξη της προθεσμίας των σαράντα 
δυο (42) ημερών για την πρόσληψη, ο Προϊστάμενος της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην ολι−
κή ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση 
που η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών 
θέσεων ή σε μερική ανάκληση στην περίπτωση που η 
επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων. 

Άρθρο 14

Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγ−
μένων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών 
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της 
Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του 
ΟΑΕΔ μέσω της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί 
η αίτηση για ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμ−
μα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση 
της απόρριψης του αιτήματος από την Υπηρεσία ή της 
απορριπτικής απόφασης. 

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ 
και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος 
του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕΔ επιλύε−
ται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

Άρθρο 15

Διαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου
του προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους 
στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμ−
ματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να δια−
πιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού προγράμμα−
τος. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται πριν την υποβολή 
της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγη−
σης και οπωσδήποτε μέσα στο τρίμηνο αναφοράς.

Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιού−
νται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προ−
γράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσει 
σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της 
επιχείρησης ή του φορέα και στις οποίες καταγράφο−
νται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. 
Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον φορέα ή στην 
επιχείρηση.

Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επίτευξη 
των στόχων του προγράμματος, ο Ο.Α.Ε.Δ. τηρεί ξεχω−
ριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο 
πρόγραμμα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρε−
σίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της επιχείρησης με 
το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και 
μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού, 
παραστατικά υπαγωγής όπως η έκθεση ελέγχου και κα−
ταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο 
της δικαιούχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που 
καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της 
Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις ένα−
ντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λ.π..

Τα παραστατικά υπαγωγής ελέγχονται στην επιχεί−
ρηση.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται :
Να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, επιτόπιους ελέγχους 
και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της 
Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν 
κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές 
υπαλλήλους. 

Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που 
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 
3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.Για 
την ομαλή πορεία των προγραμμάτων την επίτευξη των 
στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε μήνα:

• οι δεσμευθείσες θέσεις 
• οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά 

την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
• η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λ.π. 
Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος διενερ−

γείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος, 
μέσω ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία κατα−
χωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούμενη επιχεί−
ρηση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τα 
διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατι−
κών τους (ημερομηνία, είδος και αριθμός παραστατικού, 
κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης). 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγμα−
τοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των 
καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. 

Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετι−
κούς κανονισμούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από 
την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), κα−
θώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από 
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6−
6−2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της 
με αριθμό 2854/01−07−2008 απόφασης του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνί−
στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη−
ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης 
των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα 
με τους όρους της εγκριτικής απόφασης, καθώς και τη 
συμμόρφωσή τους με τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ 
όλη την περίοδο υλοποίησης του συνολικού προγράμ−
ματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την υπουργική απόφαση 
του Συστήματος με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 
(ΦΕΚ540/Β).

Άρθρο 16

Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας

1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλο−
γος 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 ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για 
την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα−
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μείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013. 

3. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν 
και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει 
του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμε−
να στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής 
Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω 
στοιχεία αφορούν:

• Σε ηλικιακά δεδομένα των 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.

Άρθρο 17

Τελικές διατάξεις

Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδι−
κεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, 
μετά την σύμφωνη γνώμη της οικείας Διαχειριστικής 
Αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

    Ö
Αριθμ. 18520/744 (2)
 2η τροποποίηση της με αριθμ. 54072/837/3−11−2008 κοι−

νής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2312/Β/13−11−2008) 
που αφορά στην υλοποίηση του «Προγράμματος 
Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους ηλικίας 31 
έως 44 ετών, έτους 2008». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α).

3. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (70 Α) 
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποί−
ησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με 
τα άρθρα 6 και 7 του Ν.1836/1989 (79 Α) και το άρθρο 6 
του Ν.2434/1996 (188 Α). 

5. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που 
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1και του άρθρου 17 
του Ν.3614/2007 (267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμμα−
τική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.3840/2010 (53 Α) και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.2362/1995 
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α).

8. Την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ. αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7−09−2009 
Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών και ισχύει.

9. Την με αριθμ C/2009/553Ε/12−11−07 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π.: «Ανάπτυ−
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 
15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 
και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L379/5 της 28/12/06).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 (ΕΕ L210/25, 31−07−06).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου του συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 (ΕΕ 
L210/12, 31/07/06)

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής (ΕΕ 
L371/1, 27.12.06).

14. Την αριθμ.53672/4775/17.07.2008 απόφαση της 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» στον «Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9.12276/
οικ.6.1615/15.07.2009 απόφαση (1501 Β) και στη συνέχεια με 
την αριθμ.0.6403/οικ.6.733/30.03.2010 απόφαση (402 Β).

15. Την αριθμ.2876/07.10.2009 (2234 Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

16. Τις διατάξεις των Π.Δ. 88/2010 (154/Α) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ−
πουργών» και Π.Δ.89/2010 (154/Α) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του 
Π.Δ.96/2010 (170 Α΄)..

17. Την αριθμ.2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (2408 Β).

18. Την αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (1642 Β).

19. Την αριθμ. Υ275/30.09.2010 (1595 Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης Γεώργιου Κουτρουμάνη».

20. Την αριθμ.3051/13.07.2010 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το 
αριθμ.Β133115/23.09.2010 έγγραφο.

21. Την αριθμ.54072/837/3−11−2008 κοινή υπουργική από−
φαση «Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέρ−
γους ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008» (2312 Β), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ.27626/898/15−09−2009  
κοινή υπουργική απόφαση (2031 Β).

22. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται μείω−
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ση δαπάνης στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.− ΚΑΕ 
2493, ύψους 31.937.500 €, η οποία αφαιρείται από την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη, ύψους 64.837.500 €, που 
προκλήθηκε από την αριθμ.27626/898/21−09−2009 Κ.Υ.Α.
Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί με Κοινοτική Συγχρημα−
τοδότηση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνι−
κούς πόρους (Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας), στο πλαίσιο του Θεματικού 
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007 – 2013, αποφασίζουμε:

την 2η τροποποίηση της με αριθμ. 54072/83798/3−11−
2008 Κ.Υ.Α. (2312 Β), που αφορά στην υλοποίηση του 
«Προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους 
ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008» ως εξής: 

Άρθρο 1:
«Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση ιδιω−

τικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.300 ανέργων 
ηλικίας 31 έως 44 ετών, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποί−
ες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται 
στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο 
καθεστώς ενισχύσεων.»

Παρ. 1 του άρθρου 2:
«Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος 

προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρω−
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους (Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας), στο πλαίσιο του Θεματικού 
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 : «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007 – 2013. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο 
ποσό των 32.900.000 ευρώ.

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων 
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π 
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν και οι 
13 περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας 
εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην 
ακόλουθη χωρική κλίμακα:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες 
Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυ−
τική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία,

• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 32.900.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 
2493) η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 του Θε−
ματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
του Ανθρώπινου Δυναμικού» τα ποσά και οι θέσεις για 
τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμματος εξειδι−
κεύονται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Πε−
ριφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 16.948.485 
€ και θέσεις 1.700

• Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 12.960.606 € και 
θέσεις 1.300

• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 2.990.909 € και θέσεις 
300

Οι δαπάνες ανά έτος επιμερίζονται ως εξής:
Για το έτος 2009: 6.000.000 €
Για το έτος 2010: 18.800.000 € 
Για το έτος 2011: 8.100.000 €»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 Ö
    Αριθμ. 19416/776 (3)
 3η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54067/836/14.11.2008 κοι−

νής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγη−
σης 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 
33−64 ετών, έτους 2008» (Φ.Ε.Κ. 2345/Β/18.11.2008).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α).

3. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (70 Α) 
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποί−
ησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με 
τα άρθρα 6 και 7 του Ν.1836/1989 (79 Α) και το άρθρο 6 
του Ν.2434/1996 (188 Α). 

5. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που 
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμά−
των.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και του άρθρου 17 
του Ν.3614/2007 (267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμμα−
τική περίοδο 2007−2013». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.2362/1995 
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α).

8. Την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 όπως τροποποι−
είται και ισχύει κάθε φορά.



26348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

9. Την αριθμ.53672/4775/17.07.2008 απόφαση της 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» στον «Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9.12276/
οικ.6.1615/15.07.2009 απόφαση (1501 Β) και στη συνέχεια με 
την αριθμ.0.6403/οικ.6.733/30.03.2010 απόφαση (402 Β).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (213 Α) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»

11. Την αριθμ.2876/07.10.2009 (2234 Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

12. Τις διατάξεις των Π.Δ. 88/2010 (154/Α) «Αποδοχή πα−
ραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ−
πουργών» και Π.Δ.89/2010 (154/Α) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την αριθμ.2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (2408 Β).

14. Την αριθμ.46500/ΔΙΟΕ 1914 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (1642 Β).

15. Την αριθμ. Υ275/30.09.2010 (1595 Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης Γεώργιου Κουτρουμάνη».

16. Την αριθμ.54067/836/14.11.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύ−
θερων επαγγελματιών ηλικίας 33−64 ετών, έτους 2008» 
(2345 Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.27624/
897/15.09.2009 K.Y.A. (2031 Β) και στη συνέχεια με την 
αριθμ.5088/204/16−03−2010 K.Y.A. (275 Β).

17. Την αριθμ.3053/13.07.2010 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το 
αριθμ.Β133115/13.09.2010 έγγραφο.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται μείω−
ση δαπάνης στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.− ΚΑΕ 
2493, ύψους 32.698.000 €, η οποία αφαιρείται από την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη, ύψους 75.198.000 €, που 
προκλήθηκε από την αριθμ.27624/897/15.09.2009 Κ.Υ.Α.
Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί με Κοινοτική Συγχρημα−
τοδότηση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνι−
κούς πόρους (Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας), στο πλαίσιο του Θεματικού 
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007 – 2013, αποφασίζουμε:

την 3η τροποποίηση της με αριθμ. 54067/836/14.11.2008 
Κ.Υ.Α. «Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.500 νέων ελεύθε−
ρων επαγγελματιών ηλικίας 33−64 ετών, έτους 2008» 
(Φ.Ε.Κ.2345/Β/18.11.2008)» ως εξής: 

Άρθρο 1:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέρ−
γων στην απασχόληση ηλικίας 33−64 ετών, μέσω της οι−
κονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει 
συνολικά στα 2.000 άτομα.»

Παρ. 1 του άρθρου 2:
«Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος 

προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρω−
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας), στο πλαίσιο του Θεματικού 
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 : «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007 – 2013. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο 
ποσό των 42.500.000 ΕΥΡΩ.

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων 
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π 
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν και οι 
13 περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας 
εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην 
ακόλουθη χωρική κλίμακα:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες 
Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυ−
τική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία,

• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 42.500.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 
2493) η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 του Θε−
ματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
του Ανθρώπινου Δυναμικού» τα ποσά και οι θέσεις για 
τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμματος εξειδι−
κεύονται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω 
Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: 

ποσό 23.800.000 € και θέσεις 1.120
• Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: 
ποσό 14.450.000 € και θέσεις 680
• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περι−

φέρειες Σταδιακής Εισόδου: 
ποσό 4.250.000 € και θέσεις 200
Οι δαπάνες ανά έτος επιμερίζονται ως εξής:
Για το έτος 2009: 18.000.000 €
Για το έτος 2010: 12.500.000 €
Για το έτος 2011: 10.000.000 €
Για το έτος 2012: 2.000.000 €
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Τα ποσά ανά έτος, δύνανται να ανακατανεμηθούν, 
ανάλογα με την υλοποίηση του προγράμματος, με Από−
φαση του Διοικητή του Οργανισμού, χωρίς υπέρβαση 
του συνολικού προϋπολογισμού.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Ö
       Αριθμ. 19417/777 (4)
 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 27619/893/15.09.2009 κοι−

νής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα 3.000 Νέων 
Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 22−32 ετών, με το 
διακριτικό τίτλο «Νέοι και Επιχειρηματικότητα».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α).

3. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (70 Α) 
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποί−
ησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με 
τα άρθρα 6 και 7 του Ν.1836/1989 (79 Α) και το άρθρο 6 
του Ν.2434/1996 (188 Α). 

5. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που 
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμά−
των.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 και του άρθρου 17 
του Ν.3614/2007 (267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμμα−
τική περίοδο 2007−2013». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.2362/1995 
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α).

8. Την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 όπως τροποποι−
είται και ισχύει κάθε φορά.

9. Την αριθμ.53672/4775/17.07.2008 απόφαση της 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» στον «Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9.12276/
οικ.6.1615/15.07.2009 απόφαση (1501/B/23.07.2009) και στη 
συνέχεια με την αριθμ.0.6403/οικ.6.733/30.03.2010 από−
φαση (402 Β).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (213 Α) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ.96/2010 
(170 Α΄).

11. Την αριθμ.2876/07.10.2009 (2234 Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

12. Τις διατάξεις των Π.Δ. 88/2010 (154/Α) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ−
πουργών» και Π.Δ.89/2010 (154/Α) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την αριθμ.2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (2408 Β).

14. Την αριθμ.46500/ΔΙΟΕ 1914 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (1642 Β).

15. Την αριθμ. Υ275/30.09.2010 (1595/Β/01.10.2010) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Γεώργιου Κουτρουμάνη».

16. Την αριθμ.6809/ΔΙΟΕ 232 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Οικονομίας, ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας».

17. Την αριθμ.27619/893/15.09.2009 Κ.Υ.Α. «Πρόγραμμα 
3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 22−32 
ετών, με το διακριτικό τίτλο «Νέοι και Επιχειρηματι−
κότητα» (2032 Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
αριθμ.5084/202/16−03−2010 Κ.Υ.Α. (275 Β).

18. Την αριθμ. 5034/13−07−2010 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το 
αριθμ. Β133115/13−09−2010 έγγραφο.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού−
σας κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται μείω−
ση δαπάνης στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.− ΚΑΕ 
2493, ύψους 10.000.000 €, η οποία αφαιρείται από την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη, ύψους 69.000.000 €, που 
προκλήθηκε από την αριθμ.5084/202/16.03.2010 Κ.Υ.Α. Η 
ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί με Κοινοτική Συγχρημα−
τοδότηση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνι−
κούς πόρους (Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας), στο πλαίσιο του Θεματικού 
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007 – 2013, αποφασίζουμε:

την 2η τροποποίηση της με αριθμό αριθμ.27619/893
/15.09.2009 Κ.Υ.Α. «Πρόγραμμα 3.000 Νέων Ελεύθερων 
Επαγγελματιών ηλικίας 22−32 ετών, με το διακριτικό 
τίτλο «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» ως εξής: 
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Άρθρο 1:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέρ−
γων νέων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής 
ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει 
συνολικά στα 2.400 άτομα.»

Παρ. 1 του άρθρο 2:
 «Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος 

προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρω−
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους (Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας), στο πλαίσιο του Θεματικού 
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 : «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007 – 2013. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο 
ποσό των 59.000.000 ευρώ.

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων 
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
2007−2013 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» ορίστηκαν και οι 
13 περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας 
εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Ε.Π. στην 
ακόλουθη χωρική κλίμακα:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες 
Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυ−
τική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία,

• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες 
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 59.000.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 
2493) η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 του Θε−
ματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
του Ανθρώπινου Δυναμικού» τα ποσά και οι θέσεις για 
τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμματος εξειδι−
κεύονται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Πε−
ριφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 20.721.453 
€ και θέσεις 843

• Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου:

ποσό 31.771.194 € και θέσεις 1.292
• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περι−

φέρειες Σταδιακής Εισόδου: 
ποσό 6.507.353 € και θέσεις 265
Οι δαπάνες ανά έτος επιμερίζονται ως εξής:
Για το έτος 2008: 11.000.000,00 €
Για το έτος 2009: 29.000.000,00 €
Για το έτος 2010: 13.500.000 €
Για το έτος 2011: 5.000.000 €
Για το έτος 2012: 500.000 €

Τα ποσά ανά έτος, δύνανται να ανακατανεμηθούν, 
ανάλογα με την υλοποίηση του προγράμματος, με από−
φαση του Διοικητή του Οργανισμού, χωρίς υπέρβαση 
του συνολικού προϋπολογισμού.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 Ö
    Αριθμ. 18518/742 (5)

 Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού κλπ».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα Π.Δ. 63/2005 (Α 98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 1545/85 «Εθνικό 
Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες δια−
τάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/7−10−2009 «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή 
του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α). 

7. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β).

8. Την αριθμ. Υ275 /30.09.2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (1595 Β).

9. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (2408 Β).

10. Την υπ’ αριθμ. 30301/980/1−12−2009 απόφαση της 
Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 
«Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων ερ−
γασίας σε Ξενοδοχειακές επιχ/σεις ετών 2009−2010» 
(ΦΕΚ 2458 Β΄).
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11. Την υπ’ αριθμ. 3672/14−9−2010 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρ. 35/14−9−2009) που μας υποβλήθηκε 
με το υπ’ αριθμ. Β134249/22−9−2010 έγγραφό του.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ύψους 
109.179,04 ευρώ (ΚΑΕ 2493), αποφασίζουμε:

Την έγκριση της επιχορήγησης των παρακάτω αναφε−
ρομένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ως εξής:

1) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ ΑΕ» για 
το ξενοδοχείο «ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ» με το ποσό των οκτακοσίων 
δέκα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (817,65 €).

2) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛ−
ΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ» για το ξενοδοχείο «CACTUS BEACH» με 
το ποσό των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ 
και ενενήντα πέντε λεπτών (20.622,95 €) 

3) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «CANDIA AE» για 
το ξενοδοχείο «AMIRANDES» με το ποσό των χιλίων 
επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λε−
πτών (1.798,83 €) 

4) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ 
ΑΕ» για το ξενοδοχείο «VILLAGE HEIGHTS GOLF RESORTS» 
με το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα τεσσάρων 
ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (5.214,79 €). 

5) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ 
ΑΕ» για το ξενοδοχείο «CRETAN MALIA PARK» με το 
ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ 
και σαράντα τριών λεπτών (3.252,43 €)

6) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΣΑΒΟΙ ΑΕ» για το ξενοδοχείο «ΣΑΒΟΙ» με το ποσό των 
οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και 
εβδομήντα εννέα λεπτών (8.848,79 €). 

7) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «Β.Α. ΚΑΜΠΟΥΡΑ−
ΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» για το 
ξενοδοχείο «MEDITERRANEAN» με το ποσό των είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και 
πενήντα οκτώ λεπτών (24.965,58 €).

8) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ 
ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΑΤΤΕ» για το ξενοδοχείο «ΑΡΗΤΗ» με το 
ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα 
ευρώ και δέκα τριών λεπτών (17.970,13 €).

9) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕ» για 
το ξενοδοχείο «CORFU HOLIDAY PALACE» με το ποσό 
των είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (23.184,92 €) και

10) Της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΧΑΝΔΡΗ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο «ΧΑΝΔΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ» 
με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ 
και ενενήντα επτά λεπτών (2.502,97 €).

Το άθροισμα της δαπάνης από τις παραπάνω εγκρί−
σεις θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων 
εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(109.179,04 ευρώ) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογι−
σμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) στον οποίο έχει προβλεφθεί 
ποσό 600.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr*02016551810100016*
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