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Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54072/837/3.11.2008 κοινής υπουργικής απόφασης
«Πρόγραµµα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008»
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 2032/21 Σεπτεµβρίου 2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ 27626/898 (3)/2009
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54072/837/3.11.2008 κοινής
υπουργικής απόφασης «Πρόγραµµα Νέων Θέσεων Εργασίας
για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008»

Άρθρο 1
Αντικείµενο προγράµµατος - Στόχος του
προγράµµατος
Σκοπός του προγράµµατος είναι η επιχορήγηση ιδιω−
τικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.500 ανέργων
ηλικίας 31 έως 44 ετών, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποί−
ες είναι πρόσθετες εκείνων που τυχόν δηµιουργούνται
στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγµένου σε άλλο
καθεστώς ενισχύσεων.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηµατοδότηση - επιλέξιµες
περιοχές
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του ν. 3614/
2.12.2007 για «∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναπτυ−
ξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 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 (Π∆Ε του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας), στο πλαίσιο του Θεµατικού
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «∆ιευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού»
2007 – 2013. Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο
ποσό των 64.837.500 ευρώ.
Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδροµή της πράξης, θα καλυφθεί
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα εκταµιεύονται σύµφωνα
µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007−2013 ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π.
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού» 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 και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία,
∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και ∆υτική
Μακεδονία,
• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 64.837.500€ ΕΥΡΩ (ΚΑΕ
2493) η οποία επιµερίζεται ως εξής:
Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 του Θε−
µατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Ανάπτυξη
του Ανθρώπινου ∆υναµικού» τα ποσά και οι θέσεις για
τις προβλεπόµενες πράξεις του προγράµµατος εξειδι−
κεύονται ως εξής:
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (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.∆. 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 οικο−
νοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και
τροποποίησης συναφών διατάξεων», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί 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. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία που
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραµµάτων.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3614/2007 (ΦΕΚ
267/Α΄) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξι−
ακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007−2013».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
«Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄).
8. Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 υπουργική
απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά.
9. Την υπ’ αριθµ. 54072/837/3.11.2008 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Πρόγραµµα Νέων Θέσεων Εργασίας για
ανέργους ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008».
10. Την υπ’ αριθµ.53672/4775/17.7.2008 απόφαση της
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» στον «Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
9.12276/οικ.6.1615/15.7.2009 απόφαση (ΦΕΚ 1501/Β΄).
11. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ 89/13.1.2009
κοι νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών (Καθορισµός αρµοδιοτήτων
υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 40/Β΄).
12. Την υπ’ αριθµ. 4135/34/1.9.2009 απόφαση του ∆.Σ.
του ΟΑΕ∆ που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία µας µε το
υπ’ αριθµ. 899/4.9.2009 έγγραφο.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται σε βάρος του
προϋπολογισµού του ΟΑΕ∆ – ΚΑΕ 2493, δαπάνη ύψους
εκατόν εβδοµήντα εκατοµµυρίων ευρώ (170.000.000
ευρώ), που θα καλυφθεί µε κοινοτική συγχρηµατοδό−
τηση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και επιχορήγηση
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο
του Θεµατικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9:
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

∆υναµικού» 2007 – 2013, αποφασίζουµε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54072/837/3.11.2008
κοινής απόφασής µας «Κατάρτιση Προγράµµατος Νέων
Θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών,
έτους 2008», ως ακολούθως:
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Άρθρο 5
∆υνατότητα υπαγωγής στο πρόγραµµα
1. Επιχειρήσεις.
Για την υπαγωγή µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα
θα πρέπει η δηµιουργούµενη θέση εργασίας να αντι−
προσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθµού των εργαζο−
µένων της, σε σχέση µε το µέσο όρο των δώδεκα (12)
τελευταίων µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας
υποβολής της αίτησής της.
Η µερική και η εποχική απασχόληση υπολογίζονται
στην καθαρή αύξηση και ισοδυναµούν µε κλάσµα ετη−
σίων µονάδων εργασίας.
Στην περίπτωση που η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύ−
ει καθαρή αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων της
επιχείρησης, αλλά αφορά σε πλήρωση κενής θέσης που
δηµιουργήθηκε µετά από:
• οικειοθελή αποχώρηση
• συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας
• οικειοθελή µείωση του χρόνου εργασίας
• καταγγελία της σύµβασης εργασίας µετά από µή−
νυση για αξιόποινη πράξη
είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραµµα εφόσον προ−
σληφθεί άνεργος σε µειονεκτική θέση.
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 έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότη−
τα άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς
που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη
χώρα µας.
• να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο
εξατοµικευµένης παρέµβασης και να έχουν συµφωνήσει
σε ατοµικό σχέδιο δράσης.
Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων (και τουλά−
χιστον το 30% των συνολικών θέσεων) έχουν οι άνεργοι
που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, ήτοι:
• Άνεργες γυναίκες, µητέρες ανηλίκων τέκνων
• Άτοµα που είναι µακροχρόνια άνεργα
Από τις ως άνω θέσεις:
• ποσοστό τουλάχιστον 65% του προγράµµατος θα
καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της µα−
κροχρόνιας ανεργίας και
• ποσοστό µέχρι 35% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της
πολιτικής καταστολής της µακροχρόνιας ανεργίας
• Επίσης, ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθεί
από γυναίκες
Το ποσοστό υποχρεωτικής κάλυψης των θέσεων από
ανέργους σε µειονεκτική θέση καθώς και οι κατηγορίες
των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στο πρόγραµµα
όπως και οι λοιπές διαδικασίες εφαρµογής του προ−
γράµµατος δύνανται να τροποποιηθούν µε απόφαση
του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.
3. ∆εν είναι δυνατή η επιχορήγηση επιχειρήσεων
• Για τα άτοµα που κατά το τελευταίο 12µηνο πριν
από την ηµεροµηνία υπαγωγής τους στο πρόγραµµα
είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια
επιχείρηση.
• Για άτοµα που τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις
διατάξεις του ν. 2643/1998.
• 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.
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• Άξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Πε−
ριφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 34.014.750
€ και θέσεις 3.410
• Άξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 24.638.250 € και
θέσεις 2.470
• Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο ως άνω Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 6.184.500 € και θέσεις
620
Οι δαπάνες ανά έτος επιµερίζονται ως εξής:
Για το έτος 2008: 12.350.000 €
Για το έτος 2009: 37.050.000 €
Για το έτος 2010: 15.437.500 €
2. Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Θεµατικό Άξο−
να Προτεραιότητας 3: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης
στην απασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9
µε κωδικό θέµατος προτεραιότητας 66 της υπ’ αριθµ.
53672/4775/17.7.2008 απόφασης του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε θέµα “Εκχώ−
ρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑ−
ΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα
κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κα−
νονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η ενίσχυση
που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής
υπουργικής απόφασης, 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.
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Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕ∆ − ∆ικαιούχοι των πράξεων
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982
(ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυ−
σης της οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης της
χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως
τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989
(ΦΕΚ 79/Α΄/14.3.1989) και το άρθρο 6 του ν.2434/1996
(ΦΕΚ 188/Α΄/20.8.1996) ο Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), υλοποιεί προγράµµατα
απασχόλησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3614/2007 ο Ορ−
γανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆),
στο πλαίσιο του προγράµµατος, ασκεί καθήκοντα Ενδι−
άµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆). Για την πράξη αυτή
δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο
ως άνω πρόγραµµα.
Άρθρο 4
∆ικαιούχοι και προϋποθέσεις συµµετοχής
∆ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
∆εν υπάγονται:
• 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).
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εργαζόταν λιγότερο από (20) ηµέρες το µήνα και εξα−
κολουθήσει να εφαρµόζεται το ίδιο καθεστώς απασχό−
λησής του και µετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο
πρόγραµµα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.
Σε αντίθετη όµως περίπτωση (πλήρης απασχόληση
του µη επιχορηγούµενου προσωπικού) η επιχείρηση
υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για (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.
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Άρθρο 6
∆ιαδικασία υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρό−
γραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 25261
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.

Άρθρο 11
Επιµήκυνση Προγράµµατος
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.
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Άρθρο 7
Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος
1. Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρό−
σληψη εντός τριάντα πέντε (35) ηµερών από την προ−
έγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από
την επιχείρηση.
2. Ύστερα από την υποβολή της αίτησης στην Υπηρε−
σία από την επιχείρηση για την καταβολή της επιχο−
ρήγησης του πρώτου τριµήνου απασχόλησης, ο Προ−
ϊστάµενος αναθέτει σε ζεύγος ελεγκτών υπαλλήλων
την εντολή επίσκεψης στην επιχείρηση, προκειµένου
να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην πα−
ρούσα απόφαση για την υπαγωγή της επιχείρησης στο
πρόγραµµα.
3. Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραµ−
µα 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.

Άρθρο 10
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - ∆εσµεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος, 24 µήνες οι Μ.Μ.Ε. και 36 µήνες οι
µεγάλες.
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 και θα
επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, σύµ−
φωνα µε τους όρους της παρούσας κοινής υπουργικής
απόφασης. Σε περίπτωση µη αντικατάστασης λόγω
έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την
Υπηρεσία) σε επιχορηγούµενη θέση θα διακόπτεται η
επιχορήγηση µόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επι−
πτώσεις για τον εργοδότη.
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Άρθρο 8
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους
απασχόλησης για τους άνεργους που βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση ανέρχεται στο ποσό των 20 €.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των ανέργων που θα
προσληφθούν µε το πρόγραµµα, η επιχορήγηση ανέρ−
χεται στο ποσό των 18 € / ηµέρα.
Η διάρκεια της επιχορήγησης:
• για τις Μ.Μ.Ε. που εντάσσονται στο πρόγραµµα ορί−
ζεται στους δεκαοκτώ (18) µήνες
• για τις µεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζο−
µένων) στους είκοσι τέσσερις (24) µήνες
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι Μ.Μ.Ε. δεσµεύονται
να διατηρήσουν το προσωπικό για έξι (6) µήνες και οι
µεγάλες για δώδεκα (12) µήνες ακόµα.
Σε περίπτωση που ο επιδοτούµενος απασχολείται µε
καθεστώς µερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω
ηµερησίως και λιγότερο των 8 ωρών το ποσό επιχορή−
γησης ανέρχεται στο ήµισυ του ποσού που αντιστοιχεί
σε κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης.
Άρθρο 9
Έναρξη και όροι επιχορήγησης
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

Άρθρο 12
∆ιακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε πληρωµή
ποσού της επιχορήγησης στην δικαιούχο επιχείρηση, 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.
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
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
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Άρθρο 13
Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των δικαιο−
λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της
προθεσµίας των δύο µηνών από τη λήξη κάθε τριµήνου,
τότε η αξίωσή 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.
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Άρθρο 14
Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραµµα
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.

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 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 ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου ∆υναµικού» διατηρεί το δικαίωµα να πραγµα−
τοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕ∆, ως προς την τήρηση των
καθηκόντων του, ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης.
Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχε−
τικούς κανονισµούς και το ν. 3614/2007 διενεργούνται
από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ),
καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι έλεγχοι του προγράµµατος θα διενεργούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ.
2/34255/0022/6.6.2001,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 προγράµµατος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκρι−
µένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρη−
σιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την υπουρ−
γική απόφαση του Συστήµατος υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ
1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄).
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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−
σπραξη του.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων πο−
σών της δηµόσιας επιχορήγησης από την επιχείρηση
σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ηµε−
ροµηνία καταβολής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της
υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ1749 υπουργικής απόφασης συστή−
µατος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008).
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Άρθρο 15
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των ενταγ−
µένων στο πρόγραµµα και των Υπηρεσιών Απασχόλη−
σης του ΟΑΕ∆, θα επιλύεται µε απόφαση της Ειδικής
Επιτροπής.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ∆ιοίκηση του
ΟΑΕ∆ 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.

Άρθρο 16
∆ιαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του
προγράµµατος
Ο ΟΑΕ∆ ασκεί τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους
στους δικαιούχους της πράξης του προγράµµατος οποι−
αδήποτε χρονική στιγµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η
τήρηση των όρων του προγράµµατος. 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
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.
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

Άρθρο 17
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 ΟΑΕ∆, γίνεται µνεία για
την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα−
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Τελικές διατάξεις
Λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος, εξειδι−
κεύονται περαιτέρω µε αποφάσεις του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆,
µετά την έγκριση της οικείας ∆ιαχειριστικής Αρχής.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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µείου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ειδικότερα του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά−
πτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 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 ∆εκεµβρίου 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.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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Άρθρο 18

Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2009

