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Απόφαση ΟΑΕ∆ 3384/35/2008
Ειδικό Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Παρέµβασης για 97 ανέργους που προέρχονται από την επιχείρηση «ΤΑΤΕ
AND LYLE GREECE Α.Ε» «Πρώην ΒΙΑΜΥΛ»

Αριθµ. 3384/35 (2)
Ειδικό Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Παρέµβασης για 97
ανέργους που προέρχονται από την επιχ/ση «ΤΑΤΕ
AND LYLE GREECE Α.Ε» «Πρώην ΒΙΑΜΥΛ».

διατάξεις του Ν.2643/98.
• Σε περίπτωση που επιχειρήσεις που µεταβιβάστηκαν
ή αλλάζουν νοµική µορφή ή διαλύονται και επαναλει−
τουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντι−
κείµενο δραστηριότητας, η νέα διάδοχος επιχείρηση
επιχορηγείται µόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προ−
σλάβει πέραν αυτού που κατά µέσο όρο απασχολήθη−
κε στην προηγούµενη επιχείρηση κατά το τελευταίο
12µηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της
αίτησης.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.∆.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Tου ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15.
Β. Tου ν. 2336/1995, άρθρο 10.
Γ. Tου ν. 2434/1996, άρθρο 1.
∆. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ.
Ι∆, άρθρο 9 παρ.2 εδ. Ι∆.
2. Την υπ’ αριθµ. 1176/28/29.7.2008 απόφαση της Επι−
τροπής ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Τη γνώµη των µελών του, αποφασίζει:
Την κατάρτιση Ειδικού Προγράµµατος Ολοκληρωµέ−
νης Παρέµβασης για 97 ανέργους που προέρχονται από
την επιχ/ση «ΤΑΤΕ AND LYLE GREECE Α.Ε.» «Πρώην
ΒΙΑΜΥΛ» το οποίο θα έχει ως εξής:

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
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 πιο κοντά στην περιοχή έδρας της
επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική λίστα.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήµατα, τότε η
αίτηση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρµοδιό−
τητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστηµα
που θα απασχοληθεί το επιχορηγούµενο 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καταρτίζουµε πρόγραµµα επιχορήγησης ιδιωτικών
επιχειρήσεων για την απασχόληση 72 ανέργων που προ−
έρχονται από την επιχείρηση «ΤΑΤΕ AND LYLE GREECE
A.E.» «Πρώην ΒΙΑΜΥΛ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
ηλικίας 18−64 ετών, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποί−
ες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δηµιουργούνται
στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγµένου σε άλλο
καθεστώς ενισχύσεων.

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρό−
σληψη εντός τριάντα πέντε (35) ηµερών από την προ−
έγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από
την επιχείρηση.
• Ύστερα από την υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία
από την επιχείρηση για την καταβολή της επιχορήγησης
του πρώτου τριµήνου απασχόλησης, ο Προϊστάµενος
αναθέτει σε ζεύγος ελεγκτών υπαλλήλων την εντολή
επίσκεψης στην επιχείρηση, προκειµένου να ελεγχθούν
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση
για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραµµα.
• Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραµµα
και θα είναι δεσµευτική για την έκδοση σύµφωνης µε
αυτήν απόφασης από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας.
Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή ανάκλησης, νοείται
η έκθεση ελέγχου µετά την υπογραφή αυτής από τον
Προϊστάµενο της Υπηρεσίας.

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
• Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά
στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις
του ν. 2190/1994 (συµπεριλαµβανοµένων και των αµιγών
και µικτών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού).
• 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 παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και
παροχής υπηρεσιών µέσω τηλεφώνου (telemarketing).
2. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι επιχειρήσεις για να υπαχθούν στο πρόγραµµα δεν
πρέπει να έχουν µείωση προσωπικού (λόγω καταγγε−
λίας σύµβασης ή λήξης σύµβασης ορισµένου χρόνου
ή οικειοθελούς αποχώρησης) χωρίς να το αντικατα−
στήσουν, κατά το χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών
που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης
τους για υπαγωγή στο πρόγραµµα και µέχρι την έντα−
ξη τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από µισθολογικές
καταστάσεις).
2.2. ΑΝΕΡΓΟΙ
Τα άτοµα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις
που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα πρέπει να έχουν
απολυθεί από 1.6.2008 έως 31.12.2008 από τη συγκεκρι−
µένη εταιρεία «ΤΑΤΕ AND LYLE GREECE A.E.» «Πρώην
ΒΙΑΜΥΛ».
2.3. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΩΝ
• Για άτοµα που τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις

5. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους
απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 36 €.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους τριάντα
έξι (36) µήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δε−
σµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα
(12) µήνες ακόµα.
6. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα επιχορη−
γείται από την ηµεροµηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιµη
ηµέρα πλήρους απασχόλησης και µέχρι 25 ηµέρες κατ’
ανώτατο όριο για κάθε µήνα εφόσον όµως υπάρχουν
20 τουλάχιστον ηµεροµίσθια το µήνα για κάθε επιχο−
ρηγούµενο εργαζόµενο.
Εφόσον προηγούµενο προσωπικό της επιχείρησης ερ−
γαζόταν λιγότερο από (20) ηµέρες το µήνα και εξακολου−
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θήσει να εφαρµόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησης
του και µετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρό−
γραµµα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.
Σε αντίθετη όµως περίπτωση (πλήρης απασχόληση
του µη επιχορηγούµενου προσωπικού) η επιχείρηση
υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για (20)
ηµεροµίσθια κατά µήνα.
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνατόν
επιχορηγούµενος ή µη µισθωτός να πραγµατοποιήσει
µόνο για έξι (6) µήνες κάτω των είκοσι (20) ηµεροµι−
σθίων.

επιχορήγησης που η επιχείρηση έχει λάβει από τον
ΟΑΕ∆ και την επιστροφή:
• Τµήµατος του καταβληθέντος ποσού, κατ’ αναλογία
του χρονικού διαστήµατος που αποµένει από την ηµε−
ροµηνία µη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων
του προγράµµατος µέχρι τη συµπλήρωση του συνολικού
χρόνου δέσµευσης.
• Ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώ−
νεται µη τήρηση εξ αρχής των όρων και των προϋπο−
θέσεων του προγράµµατος.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει µε
εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης στην επιχείρηση.
Εφόσον δεν επιστραφεί εµπρόθεσµα το ποσό που
αναζητείται, συντάσσεται µετά από απόφαση του ∆.Σ.
του Οργανισµού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και απο−
στέλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για βεβαίωση και εί−
σπραξή του.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ − ∆Ε−
ΣΜΕΥΣΕΙΣ
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος, δηλαδή 48 µήνες.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το προσωπικό
της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει µέσα σε τριά−
ντα (30) ηµέρες, το πρόγραµµα θα διακόπτεται κατά
τόσες θέσεις εργασίας όσες µειώθηκε το προσωπικό
και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απόφασης. Σε
περίπτωση µη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικό−
τητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε
επιχορηγούµενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση
µόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για
τον εργοδότη.

11. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εάν µετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρό−
γραµµα, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους ή τις
προϋποθέσεις του, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπη−
ρεσίας Απασχόλησης µε απόφασή του θα ανακαλεί την
υπαγωγή της.
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ∆Ι−
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Παρακολούθηση
Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επί−
τευξη των στόχων του προγράµµατος, ο Ο.Α.Ε.∆. τηρεί
ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που εντάσσε−
ται στο πρόγραµµα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις
Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. και περιλαµβάνει
όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της επιχείρη−
σης µε το 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 µέχρι το 2017.
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.
Β. ∆ιαχείριση
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).

8. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των δικαιο−
λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της
προθεσµίας των δύο µηνών από τη λήξη κάθε τριµήνου,
τότε η αξίωση του για το συγκεκριµένο ποσό παραγρά−
φεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, µε απόφαση
του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλη−
σης του Οργανισµού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί
και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέ−
σεις του Προγράµµατος.
9. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Είναι δυνατή η επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης
κατά τριάντα (30) το πολύ ηµερολογιακές ηµέρες µε
ισόχρονη δέσµευση της επιχείρησης, για µη απόλυση
προσωπικού, σε περίπτωση: α) κανονικής άδειας, β) δι−
καιολογηµένης ασθένειας εργαζοµένου, γ) µη λειτουρ−
γίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, δ) 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 ΟΑΕ∆.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης µισθωτού µέσα
στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµε−
ρών είναι δυνατή η επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγη−
σης και δέσµευσης του εργοδότη κατά (30) ηµερολογια−
κές ηµέρες για κάθε άτοµο που αντικαταστάθηκε, µετά
από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρµόδιου
Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.
10. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή
προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε πληρωµή ποσού
της επιχορήγησης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ.
7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συµπλη−
ρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η
επιχορήγηση διακόπτεται µε επιστροφή του αναλο−
γούντος ποσού.
Ειδικότερα, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσί−
ας Απασχόλησης του Οργανισµού, στις περιπτώσεις
αυτές και αφού προηγουµένως καλέσει εγγράφως τον
εργοδότη να διατυπώσει τις απόψεις του, αποφαίνεται
µε αιτιολογηµένη απόφασή του για τη διακοπή της

13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. υποχρεούται να
πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους. Για τους επιτόπι−
ους ελέγχους που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του προγράµµατος, η αρµόδια Υπηρεσία
του Ο.Α.Ε.∆. συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες
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διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ή του φορέα
και στις οποίες καταγράφονται µε λεπτοµέρεια αν τη−
ρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης
παραδίδεται στον φορέα ή στην επιχείρηση.
Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. σύµ−
φωνα µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6.6.2001, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

και συνεπώς η δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται
από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφε−
ρόµενου, που θα µπορούσε να ενισχυθεί µε την παροχή
της επιχορήγησης.
3.2 Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατι−
κού δηµοσίας χρήσεως (TAXI), λεωφορείου ή φορτηγού
δηµοσίας χρήσεως.
3.3 Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχει−
ρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών, φρο−
ντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών,
καντίνες, περίπτερα, φαρµακεία, επιχειρήσεις που λει−
τουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες
(10 µ.µ. − 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν
ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά
κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχα−
γωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ,
ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
3.4 Πλανόδιες επιχειρήσεις.
3.5 Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντι−
κείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαµ−
βάνεται στις εξαιρέσεις.
3.6 Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.).
3.7 Όσοι δηµιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο
αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λει−
τουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία
µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆ΟΥ.

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δαπάνη για την εφαρµογή του µέτρου αυτού θα
καλυφθεί για όλα τα έτη από τα αποθεµατικά του
ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό
των 2.332.800 ευρώ, το οποίο επιµερίζεται ως εξής:
Για το έτος 2008: 324.000 ευρώ
Για το έτος 2009: 777.600 ευρώ
Για το έτος 2010: 777.600 ευρώ
Για το έτος 2011: 453.600 ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΡΑΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
Καταρτίζεται Πρόγραµµα επιχορήγησης 25 Νέων
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ), ηλικίας 18−64 ετών
ανέργων,που προέρχονται από την επιχείρηση «TATE
AND LYLE GREECE A.E.» «ΠΡΩΗΝ ΒΙΑΜΥΛ»,που εδρεύ−
ει στη Θεσσαλονίκη, µε το διακριτικό τίτλο «ΕΙ∆ΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 25 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «TATE AND LYLE GREECE A.E.» «ΠΡΩ−
ΗΝ ΒΙΑΜΥΛ».

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραµµα,
περιλαµβάνει τρία στάδια.
1° στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική
περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέ−
πει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
• η εξατοµικευµένη παρέµβαση από εργασιακό σύµ−
βουλο του ΟΑΕ∆
• η παρακολούθηση προγράµµατος συµβουλευτικής
επιχειρηµατικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕ∆
• η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην
αρµόδια ∆ΟΥ
2° στάδιο: Επιλογή των προς χρηµατοδότηση επιχει−
ρηµατικών σχεδίων, από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης
που θα συσταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆.
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαµβάνουν:
• Την οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού
σχεδίου
• Την ύπαρξη επιπλέον χρηµατοδοτικών πόρων π.χ.
µέσω τραπεζικού δανεισµού
• Την ύπαρξη καινοτοµιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και το βαθµό καινοτοµί−
ας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών.
• Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφεροµένου µε
το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η
οποία θα τεκµηριώνεται µε ύπαρξη τυπικών προσόντων,
επαγγελµατικής εµπειρίας κ.λπ.
• Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παρα−
γωγικών ή άλλων διασυνδέσεων µε υφιστάµενες επι−
χειρήσεις
• Τις συµπράξεις υεταςύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων
για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης.
3° στάδιο: Η ένταξη στο πρόγραµµα, µετά από την
θετική έκθεση των ελεγκτών του ΟΑΕ∆.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση των
ανέργων που προέρχονται από την επιχείρηση «ΤΑΤΕ
AND LYLE GREECE A.E.» «Πρώην ΒΙΑΜΥΛ» που εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη, ηλικίας 18−64 ετών στην απασχόλη−
ση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών.
2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει:
1) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας
δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της
δραστηριότητάς τους ή µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες
πριν την έναρξη) και να προέρχονται από την επιχείρη−
ση «ΤΑΤΕ AND LYLE GREECE A.E.» «ΠΡΩΗΝ ΒΙΑΜΥΛ»,που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
2) Να έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο επιχειρηµα−
τικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης
(ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆.
3) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα
άλλου Κράτους−Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς
που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη
χώρα µας.
4) Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)
και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
5) Να έχουν κάνει έναρξη µετά τη δηµοσίευση της
απόφασης στο ΦΕΚ
∆ύνανται να υπαχθούν στο Πρόγραµµα, µέχρι και δύο
(2) µέλη νέας εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) µε την προϋπόθε−
ση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραµµα
µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 50% στο εταιρικό
κεφάλαιό της.

5. ΠΟΣΟ − ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο
επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορί−
ζεται στα 30.000,00 €, προκαταβολή και τέσσερις (4)
ισόποσες δόσεις. Ο επαγγελµατίας θα πρέπει κατά
τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο να διαθέτει εξοφληµένα
τιµολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασµένα στα επί−

3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα:
3.1 Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέ−
σης (π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κ.λπ.)
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σηµα θεωρηµένα από τη ∆ΟΥ βιβλία της επιχείρησης
του, αξίας τουλάχιστον ίσης µε το 20% του ποσού της
επιχορήγησης (εµπορεύµατα, εξοπλισµοί, πρώτες ύλες
κ.λπ). Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που συµµε−
τέχουν στη δηµιουργία νέων Εταιριών, τα εξοφληµένα
τιµολόγια ή οι αποδείξεις υπολογίζονται κατά το τµήµα
εκείνο, το οποίο αντιστοιχεί στη συµµετοχή εκάστου
των υποψηφίων στο κεφάλαιο της Εταιρίας.
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο
επαγγελµατία που εντάσσεται στο πρόγραµµα ορίζε−
ται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες, από την ηµεροµηνία
έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

10. ΕΛΕΓΧΟΙ − ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−
ΤΟΣ
Η αρµόδια Υπηρεσία ΟΑΕ∆ θα προβαίνει σε επι−
τόπιους ελέγχους, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφση, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Η δαπάνη για την εφαρµογή του µέτρου αυτού θα
καλυφθεί από τα αποθεµατικά του ΛΑΕΚ(ΚΑΕ 2493) του
ΟΑΕ∆. Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 750.000,00 ΕΥΡΩ η
οποία επιµερίζεται ως εξής:
Για το έτος 2008:150.000,00 €
Για το έτος 2009: 300.000,00 €
Για το έτος 2010: 300.000,00 €

6. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατά το εικοσιτετράµηνο (24 µήνες) διάστηµα της
επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελµατίας δε−
σµεύεται για τα εξής:
6.1 Με τη λήξη του κάθε εξαµήνου, από την ένταξη
του στο πρόγραµµα και µέσα σε προθεσµία εξήντα (60)
ηµερολογιακών ηµερών, υποχρεούται να προσκοµίσει:
6.1.1 Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση
του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων
και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού δια−
στήµατος είναι τουλάχιστον ίσο µε το ήµισυ του ποσού
της δόσης που πρόκειται να εισπράξει όπως αυτά εµ−
φανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του.
6.1.2 Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενη−
µερότητας όταν απαιτείται, τιµολόγιο και επικυρωµέ−
να φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων−εξόδων του
προηγούµενου εξαµήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α.
στη ∆.Ο.Υ.
6.2 Ο ενταγµένος στο πρόγραµµα υποχρεούται να
ενηµερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει
µε την αίτηση για ένταξή του.
6.3 Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουρ−
γία της στο εικοσιτετράµηνο (24 µήνες) διάστηµα της
επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση µε
επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
1. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των υποψηφί−
ων ή ενταγµένων στα ανωτέρω προγράµµατα και των
Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, θα επιλύεται µε απόφαση της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ, ύστερα από ένσταση
που θα υποβάλλεται µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογι−
ακές ηµέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής
απόφασης της αρµόδιας Υπηρεσίας.
2. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος θα
οριστούν µε εγκύκλιο του ΟΑΕ∆, η οποία θα τύχει δη−
µοσιότητας.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ − ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
− ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
Η προθεσµία έναρξης και λήξης της υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής στα ανωτέρω προγράµµατα θα
καθοριστεί µε σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητή του
ΟΑΕ∆.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

7. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε πληρωµή
ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν.
1262/1982, όπως συµπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7
του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται µε
επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Γ. ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ

8. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ
Εάν ο νέος επαγγελµατίας καταθέσει εκπρόθεσµα
δικαιολογητικά για την καταβολή επιµέρους δόσης ή
της προκαταβολής, η αξίωση 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.
9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εάν µετά την ένταξη του νέου επαγγελµατία στο
πρόγραµµα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή
τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης µε απόφαση του θα ανακαλεί
την υπαγωγή του επαγγελµατία στο πρόγραµµα ανε−
ξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε.
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