ΕΕΛ
ΛΛ
ΛΗ
ΗΝ
ΝΙΙΚ
ΚΗ
Η ΔΔΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΚ
ΚΡΡΑ
ΑΤΤΙΙΑ
Α
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΔ ΙΙ Ο
ΚΗ
Η ΣΣ Η
Η
Ο ΙΙ Κ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση

: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
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Αθήνα

7/7/2010

Αριθμ. Πρωτ.
Ε40/370
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ. : 50

ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Όπως ο συνημμένος πίνακας
διανομής

ΘΕΜΑ : «Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση - επιδότηση

των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων»
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 Ν.3833/2010
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/2010) καθώς επίσης και των με αριθ. 6248/244/31-3-2010, 6251/245/313-2010 (ΦΕΚ 364/τ.Β΄/2010), 6421/251/19-4-2010 (ΦΕΚ 474/τ.Β΄/2010) ΚΥΑ και
θέτουμε υπόψη σας τα εξής :
ΓΕΝΙΚΑ

Κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.3833/2010 περί : «προστασίας της εθνικής
οικονομίας – επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»,
εκδόθηκαν οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν προγράμματα
ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών. Σκοπός των
προγραμμάτων αυτών είναι η καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και την επαναπρόσληψη ανέργων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (εργοδότες γενικά του
ιδιωτικού τομέα).
Για να υπαχθεί μιά ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, 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.
Στα εν λόγω προγράμματα δεν μπορούν να υπαχθούν τα νυχτερινά κέντρα,
οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, ατομικές επιχειρήσεις για άτομα με συγγένεια Α΄ και
Β΄ βαθμού κ.α..

ΠΟΣΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣ - ΟΡΟΙ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές
εισφορές ή σε μέρος αυτών, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ., της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. καθώς και εκείνων που το
Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Η επιχορήγηση αφορά αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι το ύψος του
κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. καθώς και
στα δώρα εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) και το επίδομα αδείας.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) :
1. Για τους κοινούς άνεργους
(άρθρο 1 αριθ. 6248/244/2010 6251/245/2010 Κ.Υ.Α.)

¾
¾

80%
60%

Για το πρώτο έτος και
Για το δεύτερο έτος

¾
¾
¾
¾

100%
75%
50%
25%

Για το πρώτο έτος
Για το δεύτερο έτος
Για το τρίτο έτος
Για το τέταρτο έτος

2. Για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων
(άρθρο 1 αριθ. 6248/244/2010 6251/245/2010 Κ.Υ.Α.)

¾
¾

80%
80%

¾
¾

100% Για το πρώτο και δεύτερο έτος
50% Για το τρίτο και τέταρτο έτος

Για το πρώτο έτος
Για το δεύτερο έτος

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για
τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον
ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.
Εφόσον το μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργάζεται με
πλήρη απασχόληση τότε ο εργοδότης υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για
είκοσι (20) ημερομίσθια κατά μήνα με πλήρες ωράριο.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν το ήδη υφιστάμενο προσωπικό της
επιχείρησης πριν την έναρξη του προγράμματος εργαζόταν λιγότερο από είκοσι (20)
ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του
και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η
επιχορήγηση.
Κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου μετά τη λήξη της επιχορήγησης
(περίοδος δέσμευσης) πρέπει να πραγματοποιούνται είκοσι (20) τουλάχιστον
ημερομίσθια κατά μήνα για κάθε μισθωτό (επιχορηγούμενο ή μη). Κατά τη διάρκεια
του συνολικού προγράμματος (διάρκεια επιχορήγησης και περίοδος δέσμευσης) είναι
δυνατόν ο μισθωτός, επιχορηγούμενος ή μη, να πραγματοποιήσει μόνο για τρείς (3)
μήνες κατ΄ έτος, λιγότερα των είκοσι (20) ημερομισθίων.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές
και νέες) καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Αναφορικά με το πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη ανέργων σε
εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που
αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εκείνων που το Ι.Κ.Α.
εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς
και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Σαν βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών
επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των
εργαζομένων/επιχορηγουμένων από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που
αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατωτάτου βασικού ημερομισθίου,
όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2)
μήνες και συγκεκριμένα από 1/4/2010 έως 31/10/2010 εξαιρουμένου του διαστήματος
από 1/6/2010 έως 30/9/2010.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί σε ένα από τα ανωτέρω
προγράμματα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Δ. θα υποβάλλουν
Κανονικές (01) Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2010, στις προθεσμίες που ορίζονται με την
Εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αριθ. 19/2010, με καταχωρημένους τους μη
επιχορηγούμενους εργαζόμενούς τους. Η καταβολή των εισφορών που αφορούν τους εν
λόγω εργαζόμενους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των κατά νόμο
προβλεπομένων προθεσμιών.

Οι επιχορηγούμενοι εργαζόμενοι θα καταχωρούνται στο Ειδικό
Βιβλίο των εργοδοτών κατά τα γνωστά.
Σημειώνεται ότι οι εγκριτικές αποφάσεις των προγραμμάτων Νέων Θέσεων
Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) με συνημμένες αναγγελίες πρόσληψης των επιχορηγούμενων
εργαζομένων κοινοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις υπηρεσίες μας για ενημέρωση.
Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των
επιχορηγούμενων εργαζομένων στις Α.Π.Δ. των εργοδοτών θα πρέπει να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσαρμογής του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στις κοινοποιούμενες διατάξεις.
Ως εκ τούτου οι εν λόγω εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν
Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκ/μα
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους έως 30/9/2010, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, στις
οποίες θα καταχωρηθούν μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν υπαχθεί στα ως άνω
προγράμματα (επιχορηγούμενοι).

Ειδικότερα, για εκείνους τους εργοδότες που δεν απασχολούν ή
δεν απασχόλησαν προσωπικό πριν την έναρξη προγραμμάτων επιδότησης
προσωπικού, αλλά αν και κατά τη διάρκεια της μισθολογικής περιόδου
αναφοράς Α.Π.Δ. (π.χ. 4ος-6ος/2010) απασχολούν μόνο επιδοτούμενο
προσωπικό, θα υποβάλλεται Κανονική Α.Π.Δ. (01) με μαγνητικά μέσα στο
αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έως 30/9/2010 χωρίς την επιβολή
κυρώσεων.
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Αναφορικά με τις εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών
περιόδων 4ος/2010, 5ος/2010 και 6ος/2010 αποκλειστικά των επιχορηγούμενων
εργαζομένων, τις οποίες υποχρεούνται να καταβάλλουν στις περιπτώσεις που έχουν
ενταχθεί σε προγράμματα με επιχορήγηση ποσοστού επί των ασφαλιστικών εισφορών
κάτω του 100% καθώς και σε περιπτώσεις που ο μισθός των επιχορηγούμενων
εργαζομένων υπερβαίνει αυτόν που επιχορηγεί ο Ο.Α.Ε.Δ., σας γνωρίζουμε ότι θα
θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν πραγματοποιηθούν έως
30/9/2010.
Η καταβολή θα γίνεται με την έκδοση χωριστού γραμματίου είσπραξης ανά
μισθολογική περίοδο αναφοράς της Κανονικής Α.Π.Δ. (01) ή της Συμπληρωματικής
(04) Α.Π.Δ.
Η διαδικασία πίστωσης λογαριασμού των υπαχθέντων στα προγράμματα
εργοδοτών και η χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.- Ο.Α.Ε.Δ.
θα διενεργείται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Για τη διαχείριση των ανωτέρω και λοιπών θεμάτων που ανακύπτουν
(αρχείο επιδοτούμενων εργοδοτών, τρόπος καταχώρησης επιχορηγούμενων
εργαζομένων στις Α.Π.Δ. κ.λ.π.) θα δοθούν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.

Συν/να : 12 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

•
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Γρ. κ. Διοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Γρ. κ. κ. Συντονιστών
Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
Διοίκηση Ο.Α.Ε.Δ.
Τ.Θ. 77117/17510 Π. Φάληρο
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα
Σ.Ε.Β.
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα
Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας
Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη
Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού –
Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων
Σόλωνος 87 – 89 - 10679 Αθήνα
Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας
Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Ακαδημίας 58 και Ιπποκράτους 10679 Αθήνα
Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα
Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων
Νομού Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου
Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, Αθήνα
Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
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5. Ο φόρος πολυτελείας για τα επιβατικά αυτοκίνητα
ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης βεβαιώνεται και
εισπράττεται από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές πα−
ράλληλα µε την είσπραξη του τέλους ταξινόµησης.
Για τα είδη της παραγράφου 4 που προέρχονται από
τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πο−
λυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελω−
νειακές αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα
προερχόµενα από άλλα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή τα εγχωρίως παραγόµενα, ο φόρος αποδίδε−
ται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευµατία.
Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για µεν τα εγ−
χωρίως παραγόµενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων,
για δε τα προερχόµενα από τα λοιπά κράτη − µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγµατοποιεί
την ενδοκοινοτική απόκτηση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την απόδοση του φόρου αυτού στις
∆.Ο.Υ..
6. Τα είδη της παραγράφου 4 που παραλαµβάνονται
ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίµων προϊόντων
της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πο−
λυτελείας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο−
νται οι όροι και προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 18
Προγράµµατα απασχόλησης ανέργων
1. Με στόχο την καταπολέµηση της ανεργίας, την
προώθηση της απασχόλησης και τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας (Ν.Θ.Ε.), ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να επιδο−
τεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφα−
λιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για
προσλαµβανόµενους µισθωτούς σε επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες, βάσει προγραµµάτων απασχόλησης
ανέργων που καταρτίζονται µε αποφάσεις του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από
γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆..
2. Με τις προβλεπόµενες από την παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:
α) Ο τρόπος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών,
ο οποίος µπορεί να γίνεται και κατά παρέκκλιση των
διατάξεων της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
β) Το ποσοστό της επιδότησης των ασφαλιστικών
εισφορών για τους προσλαµβανόµενους µισθωτούς, ο
ανώτατος αριθµός των ως άνω επιδοτούµενων µισθωτών
ανά επιχείρηση ή εργοδότη, η διάρκεια της επιδότησης
κατά τα διάφορα στάδια του προγράµµατος, ο χρό−
νος της µετά από τη διάρκεια της επιδότησης πιθανής
υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των
προσλαµβανοµένων και η απαγόρευση της απόλυσης
του υπόλοιπου προσωπικού.
γ) Τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες
υποβάλλουν στον Ο.Α.Ε.∆. ή/ και στον οικείο ασφαλιστι−
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κό φορέα, εν όψει της υπαγωγής τους στα προγράµµατα
απασχόλησης του παρόντος άρθρου.
δ) Τα όργανα, τα οποία παράλληλα µε το ∆.Σ. του
Ο.Α.Ε.∆., θα αποφασίζουν για την ύπαρξη ή µη των προ−
ϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων και εργοδοτών
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ε) Οι ειδικές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του πα−
ρόντος άρθρου.
στ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που είναι αναγκαία για
τους όρους εφαρµογής των προγραµµάτων και τον
έλεγχο αυτών.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα
καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου
1 προγράµµατα απασχόλησης να αφορούν επιδότηση
µέχρι και του εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλι−
στικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για τη
διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες.
4. Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί
στα καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρ−
θρου προγράµµατα απασχόλησης και παραβαίνουν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των
προγραµµάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη
διατήρηση και τη µη απόλυση του υπόλοιπου προσω−
πικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά
την εφαρµογή του προγράµµατος, υποχρεούνται να κα−
ταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδο−
τών και εργαζοµένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο
χρονικό διάστηµα του συνολικού χρόνου απασχόλησης
(επιχορηγούµενης και µη) των µισθωτών που καθορίζει
το πρόγραµµα.
Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστι−
κών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) από τις
επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των
προγραµµάτων γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό της δαπάνης
που καταβλήθηκε από τον Ο.Α.Ε.∆. αχρεωστήτως για
τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον
οικείο ασφαλιστικό φορέα στον Ο.Α.Ε.∆..
5. Για το ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.∆. απο−
φασίζει το διοικητικό συµβούλιο ή τα όργανα που ορί−
ζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. δ΄ του
παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει
µεταξύ του Ο.Α.Ε.∆. και του οικείου ασφαλιστικού φορέα
ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί
στον Ο.Α.Ε.∆. επιλύεται µε απόφαση του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 19
Πάγιο σύστηµα ρύθµισης οφειλόµενων εισφορών
1. Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η ευχέρεια
εξόφλησης σε µηνιαίες δόσεις, των καθυστερούµενων
ασφαλιστικών εισφορών µετά των πρόσθετων τελών και
λοιπών επιβαρύνσεων, µετά από αίτηση του οφειλέτη.
Στις οφειλόµενες εισφορές συµπεριλαµβάνονται και
οι εισφορές που εισπράττονται από τους Φ.Κ.Α. για
τρίτους.
Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι (36)
µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση, της καταβολής από
τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 364
31 Μαρτίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχό−
λησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφο−
ρών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων. .................
1
Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απα−
σχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών ει−
σφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων. ........ 2
Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων
Επαγγελματιών − Γυναικών, ηλικίας 22−64 ετών με
το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡ−
ΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22−64». ....................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6248/244
(1)
Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλη−
σης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψιν:
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» (ΦΕΚ 98 Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70
Α) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροπο−
ποίησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί
με τα άρθρα 6 και 7 του Ν.1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α) και το
άρθρο 6 του Ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας – επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α/15−03−2010).

6. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμά−
των.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 Ν.3614/2007 (ΦΕΚ
267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξι−
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007−2013».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α).
9. Την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 όπως τροποποι−
είται και ισχύει κάθε φορά.
10. 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 (ΦΕΚ 1501 Β).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ 185/2009 (213 Α) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής 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»
12. Την αριθμ. 2876/07.10.2009 (2234 Β) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
13. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (2408 Β)
14. Την αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ 232απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας Σταύρου Αρναουτάκη» (141 Β).
15. Tην αριθμ. 1248 / 16.03.2010 απόφαση του Δ.Σ του
ΟΑΕΔ που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το
αριθμ. Β113263/ 23.03.2010 έγγραφο.
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16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται σε βάρος
του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ – ΚΑΕ 2493, δαπάνη
ύψους 170.940.000 ευρώ που θα καλυφθεί με κοινοτι−
κή συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επεν−
δύσεων στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες
Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013. Επίσης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ του ΟΑΕΔ από
τη διενέργεια ελέγχων της υλοποίησης του προγράμμα−
τος, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων
καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
πραγματοποιούμενων ελέγχων κλπ), αποφασίζουμε:
Την κατάρτιση προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών
με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολι−
κών ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000
ανέργων, ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος −
Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μι−
σθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντι−
στοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που
ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που
αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού
μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη
25.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση, με έμφαση
στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέρ−
γων οι οποίες αναλύονται ως εξής:
• άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της
σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500
ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης
σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
• γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών
και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών,
• πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες,
• αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραι−
ότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50
άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που
δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η
πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ενίσχυση της κα−
θαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της
απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουρ−
γούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου
σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση −
επιλέξιμες περιοχές.
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του με αριθμ.
3614/2.12.2007 Νόμου για «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμμα−
τική περίοδο 2007−2013».
1. 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 Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης), 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 170.940.000,00 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: 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 170.940.000,00 € (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 Περι−
φέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 79.316.160,00 €
και θέσεις 11.600.
• Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 66.324.720,00 €
και θέσεις 9.700.
• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περι−
φέρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 25.299.120,00 € και
θέσεις 3.700.
Το τμήμα του προϋπολογισμού που δεν θα καλυφθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη του Αν−
θρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013» θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..
Συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου είναι
170.940.000,00 ευρώ και κατανέμεται σε ετησία βάση
ως εξής:
2010: 45.584.000,00 €
2011: 85.470.000,00 €
2012: 39.886.000,00 €
2. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξο−
να Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9
με κωδικό θέματος προτεραιότητας 66 της με αριθμ.
53672/4775/17.7.2008 Υ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα “Εκχώρηση αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού
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Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑ−
ΜΙΚΟΥ»”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ
χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (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 ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επι−
χείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που
χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε
περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ − Δικαιούχοι των πράξεων
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, και σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.
3833/2010 (ΦΕΚ A 40).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 ο Ορ−
γανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
στο πλαίσιο του προγράμματος, ασκεί καθήκοντα Εν−
διάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ). Με την με αριθμό
53672/4775/17−07−2008 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την
με αριθμό 9.12276/οικ.6.1615/15−07−2009 ΥΑ, εκχωρήθηκαν
αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυ−
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. Για την πράξη
αυτή δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται
στο ως άνω πρόγραμμα.
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 δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή
νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον
ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστη−
ριότητας.
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 (ΦΕΚ
234/Α/28.12.2009).
− 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).
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− Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
και φύλαξης.
− Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα,
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε
μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προ−
βληματικές.
− 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.
2. Άνεργοι
Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις
επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
− να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν
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 εξα−
τομικευμένης 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
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 πρό−
γραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ
ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή έδρας
της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε η
αίτηση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότη−
τα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστημα 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 ή και μέσω
των ΚΕΠ.
Άρθρο 6
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος
1. Μετά την προέγκριση πραγματοποιείται επιτόπιος
έλεγχος ύστερα από την απόφαση ανάθεσης, από την
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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.λπ.). 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.
2. Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχε−
ται άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η
διαθεσιμότητα 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.
3. 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.
4. Μετά την εγκριτική απόφαση, η επιχείρηση οφείλει
να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα πέντε (35)
ημερών από την εγκριτική απόφαση. Εάν δεν υπάρχει δια−
θέσιμο εργατικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή»
διάρκειας επτά (7) ημερών μετά το πέρας των τριάντα
πέντε (35) ημερών από την προέγκριση. Η πρόσληψη
καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Σε πε−
ρίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν
εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες.
5. Μετά την εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων,
την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
και την τελευταία πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής
ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο στά−
διο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση στο
σύστημα.
Άρθρο 7
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντι−
στοιχεί σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών,
όπως παρακάτω υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της επι−
κουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και σε μέρος
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το
ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλά−
δων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφα−
λίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχο−
ρήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και σε μέρος
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων
Επικουρικών Ταμείων, καθώς και σε μέρος 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 σε μέρος 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/ επιχορηγου−
μένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώ−
τατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από
την ΕΓΣΣΕ.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζο−
μένων):
α) για τους κοινούς άνεργους,
• ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
• εξήντα τοις εκατό (60%) για το δεύτερο έτος,
β) για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων,
όπως περιγράφονται στο άρθρο 1,
• ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
• ογδόντα τοις εκατό (80% για το δεύτερο έτος,
από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω της
χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ−ΟΑΕΔ και
της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργο−
δότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης, που αντιστοιχεί
σε ασφαλιστικές εισφορές ή μέρους αυτών, των λοιπών
επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται απευθείας
στην επιχείρηση.
Ομοίως θα καταβάλλονται απευθείας στους εργοδό−
τες ποσά επιχορήγησης που ικανοποιούνται μετά από
την θεραπεία των ενστάσεων τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσ−
σερις (24) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δε−
σμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα
(12) μήνες ακόμα.
Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερό−
μενου συνολικού ποσού επιχορήγησης που έχει απο−
δοθεί μέσω του αλληλόχρεου στο προηγούμενο έτος
και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές
εισφορές ή σε μέρος αυτών, των κλάδων ασθένειας σε
είδος, χρήμα και επαγγελματικού κίνδυνου του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε χρήμα και ταυ−
τόχρονα πιστώνεται ισόποσα ο αλληλόχρεος, αφού οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρμόδια
ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία των
επιχορηγούμενων επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων,
που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα.
Άρθρο 8
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην, αναφερόμενη
στο άρθρο 7, καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγ−
ξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη
επιχείρηση υποβάλλει:
1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
• το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του
προγράμματος,
• τη χρονολογία πρόσληψης,
• τα ημερομίσθια 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.),
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• 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.
Διαδικασία καταβολή επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακο−
λουθούν 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, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο.
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση
για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προ−
ηγηθεί 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
απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υπο−
κατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης,
και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερεια−
κή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης. την
εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το
Υποκατάστημα του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρημα−
τικό κατάλογο στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο
των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο ποσό
της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού
του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαρια−
σμού (ΙΚΑ –ΟΑΕΔ).
Όροι:
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορη−
γείται 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.
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Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης
εργαζόταν λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και
εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχό−
λησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο
πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγη−
ση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση
του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση
υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για είκοσι
(20) ημερομίσθια κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πρέπει να υπάρχουν
είκοσι (20) τουλάχιστον ημερομίσθια κατά μήνα για κάθε
μισθωτό επιχορηγούμενο ή μη.
Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος (δι−
άρκεια επιχορήγησης και περίοδος δέσμευσης) είναι
δυνατόν ο μισθωτός, επιχορηγούμενος ή μη, να πραγ−
ματοποιήσει μόνο για (3) τρεις μήνες κατ’ έτος, κάτω
των είκοσι (20) ημερομισθίων.
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).
Άρθρο 9
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια
του συνολικού προγράμματος, που ανέρχονται συνολικά
σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό
της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα
(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 η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης
κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευ−
ση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε
περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου,
β) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακο−
πών, γ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από
αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από
αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου
της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα
στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή
η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης
του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο
που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη
και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρε−
σίας Απασχόλησης.
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Άρθρο 11
Διακοπή επιχορήγησης

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε κα−
ταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση με
απόδοση μέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζονται οι
παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α/15−03−2010), για την διακοπή της επιχορήγησης.
Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα−
ταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην
επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για
την απόδοση στον ΟΑΕΔ.
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.
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 συνολικού προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας,
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.
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.
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 προ−
γράμματος.
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
διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού προ−
γράμματος. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται πριν την
υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της
επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα στο τρίμηνο ανα−
φοράς.
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
(δικαιολογητικά υπαγωγής και καταβολής της επιχο−
ρήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο της αναδόχου
επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει
την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας
όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών
ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λπ.)
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
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 επί−
τευξη 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.λπ.
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 Ε.Π «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγμα−
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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,
συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των
συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγμα−
τοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι,
σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης των
πράξεων, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και
τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους
κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης
του συνολικού προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο
εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 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−
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 εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι
να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντι−
κειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα 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
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των
δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το
φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
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.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. 6251/245
(2)
Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχό−
λησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις τοο 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» (ΦΕΚ 98 Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α)
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροπο−
ποίησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί
με τα άρθρα 6 και 7 του Ν.1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α) και το
άρθρο 6 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας − επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α/15−03−2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 185/2009 (213 Α) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής 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».
8. Την αριθμ. 2876/07.10.2009 (2234 Β) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
9. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (2408 Β)
10. Την αριθμ. 1247/16.03.2010 απόφαση του Δ.Σ του
ΟΑΕΔ που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το
αριθμ. Β113263/ 23.03.2010 έγγραφο.

6421/251/19-4-2010 ΦΕΚ474 /2010 Β

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αναπληρωματικά μέλη, μέχρι την επιλογή Προϊσταμέ−
νων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική
απόφαση και τα αναπληρωματικά του μέλη.
β) Τα υπό στοιχείο β΄ μέλη της παρ. 1 της παρούσας
θα καθοριστούν με νέα τροποποιητική απόφαση μετά
την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ., με αναπληρωτή του Προ−
ϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού
της ως άνω Διεύθυνσης.
6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται
υπάλληλος της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. με βαθμό τουλάχιστον Β΄,
με αναπληρωτή του υπάλληλο τουλάχιστον του ιδίου
βαθμού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.
7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του
ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
δεύτερο του ν. 3839/2010.
8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö
Αριθμ. 6421/251
(3)
Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την
επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενο−
δοχειακές επιχειρήσεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
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. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 1545/85 “Εθνικό
Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες δια−
τάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/82 «Για
την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση
συναφών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα
6 και 7 του Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79 Α΄) και το άρθρο 6 του
Ν.2434/96 (ΦΕΚ 188 Α΄).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας− επείγοντα μέτρα για της
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 τους Ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄).
8. Το εγκεκριμένο καθεστώς ν. 304/2009 στα πλαίσια
του «Προσωρινού Κοινοτικού Πλαισίου για τη λήψη μέ−
τρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρό−
σβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέ−
χουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης 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΄).
10. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β΄).
11. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (2408 Β΄).
12. Την υπ’ αριθμ 1437/30−3−2010 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρ. 12/30−3−2010 που μας υποβλήθηκε
με το υπ’ αριθμ. Β 114509/31−3−2010 έγγραφό του.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται σε βάρος
του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ−ΚΑΕ 2493 δαπάνη
ύψους 50.000.000,00 € η οποία θα βαρύνει τον αλλη−
λόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ−ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:
Την κατάρτιση προγράμματος διεύρυνσης της του−
ριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών
εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε
εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το οποίο θα έχει
ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος−
Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η επαναπρόσληψη
50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρή−
σεις, με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών.
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση
1. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα κα−
λυφθεί και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493 προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους, στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανά−
λογες πιστώσεις. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνο−
λικά στο ποσό των 50.000.000 ευρώ και θα βαρύνει τον
αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ−ΟΑΕΔ.
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα
ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος
ν.304/2009 στα πλαίσια του «Προσωρινού κοινοτικού
πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης».
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Στο άρθρο 4.2.2 του ανωτέρω αναφέρεται ότι: «Η
ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει επιχορήγηση σε
μετρητά ύψους 500.000 EUR ανά επιχείρηση. Όλα τα
αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακα−
θάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης
επιβάρυνσης. Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται
σε μορφή άλλη από εκείνη της επιχορήγησης, το ποσό
της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχο−
ρήγησης της ενίσχυσης».
Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ − Δικαιούχοι των πράξεων
Σύμφωνα με το Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), μεταξύ των
σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση, διευκόλυνση της
ένταξης και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας στην αγορά εργασίας, και σύμφωνα με το άρ−
θρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010) ο ΟΑΕΔ
μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το 100% των ασφαλιστι−
κών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προ−
σλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέρ−
γων που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι
και προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής
περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών
για χρονικό διάστημα έως και δύο (2) μηνών, για την
επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων που απασχολούσαν
κατά το προηγούμενο έτος (2009), εφόσον διαθέτουν
άδεια λειτουργίας από τον οικείο φορέα.
1. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι εποχικές
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις πα−
ρακάτω προϋποθέσεις:
α) διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,
β) βεβαίωση εποχικής λειτουργίας από τον οικείο
φορέα.
γ) εφόσον είτε i) τόσο στις 30−4−2010 όσο και στις
31−5−2010 απασχολούν και επαναπροσλάβουν τουλάχι−
στον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν
αντίστοιχα στις 30−4−2009 και 31−5−2009 και με το ίδιο
καθεστώς απασχόλησης. Σε περιοχές όπου οι καταλη−
κτικές ημερομηνίες επαναπρόσληψης που προβλέπονται
από την κλαδική και τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις
εργασίας είναι πρότερες της 31ης Μαΐου, θα λαμβάνεται
υπόψη ο αριθμός των εποχιακά απασχολουμένων που
υποχρεούται να επαναπροσλάβουν μετά από αυτές τις
ημερομηνίες, είτε ii) στις 31−10−2010 απασχολούν και
επαναπροσλάβουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που
απασχολούσαν μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες επα−
ναπρόσληψης που προβλέπονται από την κλαδική και
τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
2. Εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση που διατηρεί
σε λειτουργία περισσότερες μονάδες (Ξενοδοχειακές
– Μαρίνες – SPA – Γκολφ – κ.λπ.), μπορεί να ενταχθεί
στο πρόγραμμα για οποιαδήποτε μονάδα επιθυμεί, για
το ίδιο τουλάχιστον προσωπικό που απασχολούσε το
προηγούμενο έτος. Προκειμένου να διατηρήσει τον
ίδιο αριθμό του εποχικού προσωπικού δεν μπορεί να

μεταφέρει στην συγκεκριμένη μονάδα για την οποία
ζητάει να επιχορηγηθεί, το εποχικό προσωπικό που
είχε απασχοληθεί το προηγούμενο έτος στις άλλες
μονάδες της.
3. Εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να εντα−
χθεί στο πρόγραμμα και να επιχορηγηθεί και για το
υπερβάλλον προσωπικό, εφόσον το διατηρήσει καθ’ όλη
τη διάρκεια του προγράμματος.
4. Στο πρόγραμμα δεν θα προσμετρώνται στον αριθμό
προσωπικού και δεν θα εντάσσονται για επιχορήγηση,
οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων.
5. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: α) εποχια−
κά άνεργοι οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται από τις
εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και β) άνεργοι οι
οποίοι προσλαμβάνονται από τις εποχικές ξενοδοχεια−
κές επιχειρήσεις για να καλύψουν, ενδεχομένως, κενές
(λόγω της μη ύπαρξης εποχικών ανέργων) ή επιπλέον
θέσεις.
Ως άνεργοι θεωρούνται όσοι μετά την τελευταία απα−
σχόληση τους κατά το 2009:
α) έχουν ή είχαν δικαιωθεί τακτικής επιδότηση ανερ−
γίας ή β) ήταν ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μη−
τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οποιαδήποτε περίοδο μέχρι
την επαναπρόσληψη ή πρόσληψη τους στα πλαίσια του
ανωτέρω προγράμματος.
Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν Ηλε−
κτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Εκδήλωσης ενδια−
φέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα, στην αντίστοι−
χη περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, όπου θα
δηλώνουν ότι λειτουργούν εποχικά και ότι οι εργαζό−
μενοι που θα επαναπροσλάβουν ανήκουν στο εποχικό
προσωπικό που απασχόλησαν το προηγούμενο έτος ή
έχουν αντικατασταθεί νομίμως, έτσι ώστε να διατηρηθεί
τουλάχιστον ο ίδιος αριθμός προσωπικού.
Άρθρο 6
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος
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 (άδεια λειτουργίας
του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, εποχική λειτουργία της επιχείρη−
σης, επαναπρόσληψη του ίδιου αριθμού του εποχικού
προσωπικού για το χρονικό διάστημα που αιτείται την
επιχορήγηση κλπ). Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης από
τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την υπαγωγή της
επιχείρησης στο πρόγραμμα, η οποία θα κοινοποιείται
στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της
επιχείρησης.
Άρθρο 7
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
1. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντι−
στοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές όπως παρακάτω
υπολογίζεται για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλι−
σης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του
ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων
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που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και
Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού
λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέ−
ρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές
μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/
επιχορηγουμένων από τις εποχικές ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του
30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως
ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζο−
μένων) για κάθε μήνα και έως δύο (2) μήνες συνολικά
και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου
λογαριασμού ΙΚΑ−ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης
του λογαριασμού του εργοδότη.
Στους εργοδότες θα καταβάλλονται απευθείας ποσά
επιχορήγησης, μόνο στις περιπτώσεις θεραπείας των
ενστάσεων, από την Ειδική Επιτροπή του Οργανισμού.
Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερό−
μενου συνολικού ποσού επιχορήγησης που έχει απο−
δοθεί μέσω του αλληλόχρεου στο προηγούμενο έτος
και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές
εισφορές των κλάδων ασθένειας σε είδος, χρήμα (του
ειδικού λογαριασμού των ξενοδοχοϋπαλλήλων) και
επαγγελματικού κίνδυνου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, καταβάλλε−
ται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε χρήμα και ταυτόχρονα πιστώνεται
ισόποσα o αλληλόχρεος, αφού οι αρμόδιες Υπηρεσίες
του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρμόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατά−
σταση με αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούμενων
επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων, που έχουν υπα−
χθεί στο πρόγραμμα.
2. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό
διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα από 1−
4−2010 έως 31−10−2010 εξαιρουμένου του διαστήματος
από 1−6−2010 έως 30−9−2010.
Άρθρο 8
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην, αναφερόμενη
στο άρθρο 7, καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει
τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επο−
χική ξενοδοχειακή επιχείρηση υποβάλλει:
1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
• το ονοματεπώνυμο των επαναπροσληφθέντων βάσει
του προγράμματος,
• τη χρονολογία πρόσληψης,
• τα ημερομίσθια 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
• αριθμός δελτίου ανεργίας,
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• τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών (στη
στήλη της υπεύθυνης δήλωσης), 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 διοικη−
τικής πράξης Υπηρεσία.
5) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό
επιχορήγησης.
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακο−
λουθούν 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, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο.
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).
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση
για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προ−
ηγηθεί 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
απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υπο−
κατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η έδρα της επιχείρησης
και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερειακή
Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης την εγκρι−
τική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υπο−
κατάστημα του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρηματικό
κατάλογο, στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στο ποσό της
επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού του
εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού
(ΙΚΑ –ΟΑΕΔ).
Άρθρο 9
Διακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή
προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού
της επιχορήγησης στην επιχείρηση με απόδοση μέσω
του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 και
5 του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010),
για την διακοπή της επιχορήγησης.
Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα−
ταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην
επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), όπως ισχύει, για
την απόδοση στον ΟΑΕΔ.
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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.
Άρθρο 10
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.
Άρθρο 11
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.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του
ΟΑΕΔ μέσω της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί
η αίτηση για ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της
απόρριψης του αιτήματος από την Υπηρεσία.
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 12
Διαδικασία παρακολούθησης και
ελέγχου του προγράμματος

Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επί−
τευξη των στόχων του συνολικού προγράμματος, ο
Ο.Α.Ε.Δ. τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση
που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Ο φάκελος αυτός δια−
τηρείται στις Υπηρεσίες 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 διατή−
ρησης του προσωπικού (δικαιολογητικά υπαγωγής και
καταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών
τόσο της αναδόχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας
που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις
της Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις
έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λ.π.)
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
• 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.
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.
Η αρμόδια Υπηρεσία απασχόλησης θα διενεργεί έλεγ−
χο λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της
επιχορήγησης στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος
και θα ελέγχει την ύπαρξη της άδειας λειτουργίας της
επιχείρησης καθώς και την κατάσταση μισθοδοσίας του
εποχικού προσωπικού που είχε απασχοληθεί κατά το
προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα τους μήνες Απρί−
λιο και Μάιο του 2009. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν
πληρούνται οι όροι του προγράμματος θα προβαίνει
σε απόρριψη της αίτησής του.
Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξει−
δικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από την υπ’
αριθμ. 2/34255/0022/6−6−2001 Κοινή Υπουργική Απόφα−
ση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχους στους
δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμματος
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστω−
θεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Οι έλεγχοι
θα πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της σχετικής
αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσ−
δήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα 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.

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ö
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.52/34380
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
για το έτος 2010.
O YΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 παρ. 4 και 20 παρ. 2 του Ν. 3833/2010
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α/15−3−2010)

