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Προγράµµατα ΟΑΕ∆ για το νοµό Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 15888/652 (1)
Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για 900 ανέργους
και 350 εργαζόµενους του Νοµού Καστοριάς

την αριθµ43804/ ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών «Τροποποίηση της υπ’αριθµ.
14053/ΕΥΣ/ 1749/27.03.2008 υπουργικής απόφασης Συ−
στήµατος ∆ιαχείρισης «(ΦΕΚ 1957 Β).
16. Την αριθµ. 30182/ΕΥΣ 4441/12−7−2010 κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, µε θέµα “Εκχώρηση αρµοδιοτήτων
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµ−
µατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡ−
ΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, ο ΟΑΕ∆ ορίζεται Ενδιάµεσος
Φορέας Υλοποίησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων υπό
τον συντονισµό και την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
(ΦΕΚ 1094 Β΄).
17. Την αριθµ. 3333/03.08.2010 απόφαση του ∆.Σ. του
ΟΑΕ∆ (αριθµ. συνεδρίασης 31/03.08.2010) που µας υπο−
βλήθηκε µε το αριθµ. Β129841/06.08.2010 έγγραφό του.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται σε βάρος
του προϋπολογισµού του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ 2493) δαπάνη
που θα καλυφθεί µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση (Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους (Πρό−
γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων) στο πλαίσιο του Άξο−
να Προτεραιότητας 2: «Μέσο−µακροπρόθεσµη στήριξη
του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες
απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέ−
ονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προ−
καλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες
της απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρεις που
πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και
στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατι−
κή στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» » 2007–2013, και έχει ως εξής:

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.∆. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 368/1989 «Οργανισµός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/82, «Παροχή
κινήτρων ενίσχυσης της οικονοµικής και περιφερειακής
ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών δια−
τάξεων» (ΦΕΚ 70 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).
6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ. 4 του Ν.
3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη – µέλη
της Ζώνης του ευρώ και ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο»
(ΦΕΚ 65 Α).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 τους Ν. 2362/1995
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α).
8. Τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως τρο−
ποποιήθηκε µε το αρ.1 του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α).
9. Τις διατάξεις του Π.∆. 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. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής
για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis).
11. Την υπ’ αριθµ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β).
12. Την αριθµ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτή−
των του Υφυπουργού Οικονοµικών» (ΦΕΚ 2408 Β).
13. Την αριθµ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σταύρου
Αρναουτάκη» (ΦΕΚ 141 Β).
14. Την αριθµ. 10772/37/01.06.2010 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β 811).
15. Την αριθµ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών «Υπουργική Απόφαση Συστήµα−
τος ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 540 Β) όπως τροποποιήθηκε µε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Α. ∆ράση Ι: 3.360.000 ευρώ . Για το έτος 2010 έχει
προβλεφθεί πίστωση 560.000 €.
Β. ∆ράση ΙΙ: 2.500.000 ευρώ. Για το έτος 2010 έχει
προβλεφθεί πίστωση 500.000 €.
Γ. ∆ράση ΙΙΙ: 2.041.000 ευρώ. Για το έτος 2010 έχει
προβλεφθεί πίστωση 574.000 €.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
3.360.000 ευρώ. Για το έτος 2010 έχει προβλεφθεί
πίστωση 560.000 €.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
2.364.000 ευρώ. Για το έτος 2010 έχει προβλεφθεί
πίστωση 226.000 €.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
86.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τη δράση δηµοσιότητας
και 80.000 ευρώ για τη δοµή στήριξης). Για το 2010
έχει προβλεφθεί πίστωση 26.000 ευρώ (6.000 ευρώ για
τη δράση δηµοσιότητας και 20.000 ευρώ για τη δοµή
στήριξης).
Επίσης σε βάρος του προϋπολογισµού του ΟΑΕ∆ προ−
καλείται δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η οποία
δεν µπορεί να εκτιµηθεί εκ των προτέρων καθόσον
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός πραγ−
µατοποιούµενων ελέγχων κ.λπ.), αποφασίζουµε:
Την κατάρτιση προγράµµατος µε το διακριτικό τίτλο:
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«Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για 900 ανέργους και
350 εργαζόµενους του Νοµού Καστοριάς», ως εξής:

πτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε
την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπερι−
λαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλεί−
ται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που
πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και
στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατι−
κή στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» 2007 – 2013.
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 επιχείρηση,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χο−
ρηγείται 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
∆ράση Ι: ∆ηµιουργία τριακοσίων (300) νέων θέ−
σεων εργασίας µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών
εισφορών
Άρθρο 1
Αντικείµενο και Στόχος του προγράµµατος
της ∆ράσης Ι
Σκοπός του προγράµµατος της ∆ράσης Ι είναι η δη−
µιουργία τριακοσίων (300) νέων θέσεων εργασίας, για
τους ανέργους του Νοµού Καστοριάς ηλικίας 18−64
ετών, για πλήρη ή µερική απασχόληση, µε την επιχο−
ρήγηση του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους,
που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των
νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθε−
τες 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 µε αριθµ.
3614/2.12.2007 Νόµου για «∆ιαχείριση, 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 (Π∆Ε), στο πλαίσιο του Άξονα Προ−
τεραιότητας 2: «Μέσο−µακροπρόθεσµη στήριξη του
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες
απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συν−
δέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προ−
καλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες
της απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες
που πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης
και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβα−
τική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» 2007 – 2013.
Το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος θα καλυ−
φθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ
2493) και στον προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, έχει
προβλεφθεί πίστωση ύψους 560.000 €.
Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
3.360.000 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.
Το τµήµα του προϋπολογισµού που δεν θα καλυφθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» 2007 – 2013» θα καλυφθεί από τον προ−
ϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆.
Συνολικά ο προϋπολογισµός του έργου είναι 3.360.000
ευρώ και κατανέµεται σε ετησία βάση ως εξής:
2010: 560.000 €
2011: 1.680.000 €
2012: 1.120.000 €.
2. Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιό−
τητας 2: «Μέσο−µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπι−
νου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλε−

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕ∆ − ∆ικαιούχοι των πράξεων
Σύµφωνα µε τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), µεταξύ
των σκοπών του ΟΑΕ∆ είναι η ενίσχυση και διευκόλυν−
ση της ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας
στην αγορά εργασίας, και σύµφωνα µε το άρθρο 18
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010) ο ΟΑΕ∆ µπορεί
να επιδοτεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων)
για προσλαµβανόµενους µισθωτούς σε επιχειρήσεις
και γενικά εργοδότες, βάσει προγραµµάτων απασχό−
λησης ανέργων που καταρτίζονται µε αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά
από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.∆.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 ο Ορ−
γανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆),
στο πλαίσιο του προγράµµατος, ασκεί καθήκοντα Εν−
διάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆). 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 Β’ επιπέδου για πράξεις του
Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στον ΟΑΕ∆,
ενώ ΕΦ∆ Α΄ επιπέδου ορίζεται η ΕΥ∆ «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου ∆υναµικού». Για την πράξη αυτή δικαιούχοι
είναι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ως άνω
πρόγραµµα.
Άρθρο 4
∆ικαιούχοι, ωφελούµενοι και προϋποθέσεις συµµετοχής
1. Επιχειρήσεις
∆ικαιούχοι 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, από τις 19−4−2010 και
µετά, σε µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύµβα−
σης 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.
∆εν υπάγονται:
Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά
στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατά−
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ξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) σε συνδυασµό µε το Ν.
3812/2009 (ΦΕΚ 234Α).
Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής
απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν. 2956/2001), για µισθω−
τούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη
(έµµεσος εργοδότης).
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέρ−
γους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας.
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
και φύλαξης.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδα−
τοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εµπορία
των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον
τοµέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία
κλπ), στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωρ−
γικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχο−
λούνται µε τη µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους
των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση µετα−
κυλύει στους παραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα [οι δρα−
στηριότητες στη γεωργική εκµετάλλευση, οι οποίες
είναι απαραίτητες προκειµένου να προετοιµασθεί το
προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή, κοπή
και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή
η πρώτη πώληση προς µεταπωλητές ή προς µεταποι−
ητικές επιχειρήσεις].
Ατοµικές επιχειρήσεις για άτοµα που είναι σύζυγοι
ή συνδέονται µε α’ βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας µε τον επιχειρηµατία.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους οµόρρυθµους
εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα µέλη του ∆.Σ. στις
Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι
και οι συγγενείς α’ βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
αυτών.
Οι συνεταιρισµοί για τα µέλη τους.
Όταν το αντικείµενο εργασιών µίας επιχείρησης
είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείµενα εξαιρείται
του προγράµµατος.
Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβλη−
µατικές.
i. Μια µικροµεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προ−
βληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους
όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης,
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγε−
γραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το
µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογα−
ριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον
η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της
εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο
της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του
παρόντος κανονισµού, ότι είναι προβληµατικές αναφο−
ρικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της
παρούσας παραγράφου.
ii. Μια µεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληµατική
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης,
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγε−
γραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια

των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή˙
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το
µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογα−
ριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή˙
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη
διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτω−
χευτική διαδικασία.
Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία
από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, µια
εταιρεία µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληµατι−
κή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας
προβληµατικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζηµιών,
µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεµά−
των, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα
ταµειακή ροή, αυξανόµενη δανειοληψία, αύξηση των
οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή
εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις
σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει
ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείµενο
συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.
2. Άνεργοι
Τα ωφελούµενα άτοµα που θα προσληφθούν από
τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα
πρέπει:
1. να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν
δελτίο ανεργίας σε ισχύ
2. να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα
διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
3. να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο
εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµφωνήσει
σε ατοµικό σχέδιο δράσης.
4. Είναι δυνατό να ενταχθούν στο πρόγραµµα και
άτοµα, τα οποία οι ενταγµένες επιχειρήσεις τα έχουν
προσλάβει µετά τις 19−4−2010, εφόσον κατά την ηµερο−
µηνία της πρόσληψης τους τηρούνταν οι ανωτέρω προ−
ϋποθέσεις (παρ. 1,2,3 του άρθρου 4.2 της παρούσας).
Προτεραιότητα για συµµετοχή στο πρόγραµµα
έχουν τα άτοµα µε αναπηρίες, δεν είναι όµως δυνατή η
υπαγωγή στο πρόγραµµα για άτοµα που τοποθετούνται
αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98.

















Άρθρο 5
∆ιαδικασία υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρό−
γραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 Καστοριάς,
στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού (www.oaed.gr).
Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχεί−
ρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Άρθρο 6
Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος
1. Μετά την προέγκριση πραγµατοποιείται επιτόπιος
έλεγχος ύστερα από την απόφαση ανάθεσης από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, σε ζεύγος ελεγκτών,
προκειµένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της
επιχείρησης στο πρόγραµµα (λειτουργία της επιχείρη−
σης, µείωση προσωπικού λόγω απόλυσης από τις 19−
4−2010 και µετά κ.λπ.). Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης
από τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ2 Καστοριάς για την
υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραµµα, η οποία θα
κοινοποιείται στο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ, που ανήκει
η έδρα της επιχείρησης.
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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 υπάρ−
χει διαθέσιµο 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 επιχείρη−
ση. Σε περίπτωση 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.
6. Σύµφωνα µε τη περίπτωση 4 του άρθρου 4.2 της
παρούσης, στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν και
άτοµα, τα οποία η επιχείρηση έχει προσλάβει ήδη, και
ειδικότερα µετά τις 19−4−2010. Για τα εν λόγω άτοµα
ως έναρξη της επιχορήγησης ορίζεται η ηµεροµηνία έκ−
δοσης της εγκριτικής απόφασης από τον Προϊστάµενο
του ΚΠΑ2 Καστοριάς.
7. Η υλοποίηση του προγράµµατος υποστηρίζεται από
δοµή στήριξης των κοινωνικών τοπικών εταίρων και φο−
ρέων, που συγκροτείται και λειτουργεί στο πλαίσιο της
εταιρικής σχέσης, που συνάπτεται µεταξύ των φορέων
αυτών και θα συνυπογράψουν όλα τα µέρη.

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό των ανωτέ−
ρω ποσών επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές
µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων /
επιχορηγουµένων, που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους
του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε
φορά από την ΕΓΣΣΕ .
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό των ανωτέ−
ρω ποσών επιχορήγησης, για ειδικότητες υψηλής εξει−
δίκευσης και ιδιαίτερα αυξηµένων απαιτήσεων, λαµβά−
νονται οι πραγµατικές µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές
των εργαζοµένων / επιχορηγουµένων, µέχρι του ποσού
των 2.000 ευρώ. Οι θέσεις εργασίας που συγκεντρώ−
νουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, για τον υπολογι−
σµό αυξηµένου ποσού επιχορήγησης, θα εγκρίνονται
κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος από την ενταγµένη
επιχείρηση, από Επιτροπή, που θα συσταθεί µετά από
απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, και θα αποτελείται
από µέλη της ∆οµής Στήριξης, που θα συγκροτηθεί
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ∆΄ της παρούσας, και στελέχη
του Οργανισµού.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζο−
µένων) από την κάθε πρόσληψη, πλην των περιπτώσεων
που αναφέρονται στη περ. 4 του άρθρου 4.2 της πα−
ρούσης, και αποδίδεται µέσω της χρέωσης του αλλη−
λόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ−ΟΑΕ∆ και της αντίστοιχης
πίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη, εκτός του
ποσού επιχορήγησης, που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές
εισφορές, 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.
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.
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.

Άρθρο 7
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντι−
στοιχεί στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφο−
ρών (εργοδοτών και εργαζοµένων), όπως παρακάτω
υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας
ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφά−
λισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 100% των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων)
εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ
Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τους εργαζόµενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφα−
λίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταµεία, ως ποσό επιχορή−
γησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των
µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργα−
ζοµένων) για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών ει−
σφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) των αντίστοιχων
Επικουρικών Ταµείων, καθώς και στο 100% των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων)
εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ
Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το
ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των µηνιαίων ασφα−
λιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων), των
δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδοµάτων
αδείας, για τους µήνες που αυτά καταβάλλονται.

Άρθρο 8
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
∆ικαιολογητικά
Η αρµόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην, αναφερόµενη
στο άρθρο 7, καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει
τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούµενη επι−
χείρηση 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 δικαι−
ούται ο εργαζόµενος, το οποίο δε θα είναι κατώτε−
ρο του προβλεπόµενου από τις οικείες Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
• το ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες ασφαλιστι−
κές εισφορές µε τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών,
όπως εµφανίζονται στις ΑΠ∆,
• το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, µε το οποίο βα−
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ρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασµός ΙΚΑ−ΟΑΕ∆,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα,
• το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται
εκτός του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ−ΟΑΕ∆,
• 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.∆.),οι οποίες
µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή, συ−
νοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώ−
νεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή.
3) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεω−
ρηµένη από το Σ.ΕΠ.Ε.
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµε−
ρότητας, όπου απαιτείται. Σύµφωνα µε τις µε αριθµ.
∆ΙΑ∆Π/Α/10067/2007 και ∆ΙΑ∆Π/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
∆ιαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ηµερών, που ακο−
λουθούν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της Α.Π.∆.
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 ∆ιεύθυνση 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 –ΟΑΕ∆).

5. Ως τρίµηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριµένου
προγράµµατος θεωρούνται τα τρίµηνα για τα οποία
υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.∆. (Ια−
νουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος
έως Σεπτέµβριος, Οκτώβριος έως ∆εκέµβριος).
Άρθρο 9
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – ∆εσµεύσεις
1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις
θέσεις 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, καθώς και η εθελουσία έξοδος που
γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµ−
µάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων.
2. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνα−
τή η µετατροπή της µερικής απασχόλησης του επιχο−
ρηγούµενου σε πλήρη απασχόληση. Το αντίθετο δεν
επιτρέπεται.
3. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνατή
η χρήση, από τις ενταγµένες επιχειρήσεις, των κείµε−
νων διατάξεων, σχετικά µε την διευθέτηση του χρόνου
εργασίας, όσον αφορά στο µη επιχορηγούµενο προ−
σωπικό .
4. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία
της, ή να µεταφερθεί εκτός των ορίων του Ν. Καστοριάς
ή να προβεί σε µεταβολή των όρων και προϋποθέσεων
του προγράµµατος, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση
µε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην άρθρο 11.
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 ΟΑΕ∆.
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−

Όροι
1. Κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα επιχορη−
γείται από την ηµεροµηνία πρόσληψής του ή την υπα−
γωγή του στο πρόγραµµα σύµφωνα µε τη περίπτωση 4
του άρθρου 4.2 της παρούσης για τα άτοµα που έχουν
προσληφθεί µετά τις 19−4−2010 από την επιχείρηση.
2. Κατά τη διάρκεια της συνολικού προγράµµατος (δι−
άρκεια επιχορήγησης και περίοδος δέσµευσης) πρέπει
να υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης
κατά µήνα για τον επιχορηγούµενο µισθωτό.
3. Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράµµατος
(διάρκεια επιχορήγησης και περίοδος δέσµευσης) είναι
δυνατόν ο επιχορηγούµενος µισθωτός, να έχει ασφαλι−
σθεί µόνο για (3) τρεις µήνες κατ’ έτος, κάτω των είκοσι
(20) ηµερών ασφάλισης.
4. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνατή
η χρήση, από τις ενταγµένες επιχειρήσεις, των κείµε−
νων διατάξεων, σχετικά µε την διευθέτηση του χρόνου
εργασίας, όσον αφορά στο µη επιχορηγούµενο προ−
σωπικό .

σίας Απασχόλησης.
Άρθρο 11
∆ιακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε κατα−
βολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση µε από−
δοση µέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρµόζονται οι πα−
ράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α/15−03−2010), για την διακοπή της επιχορήγησης.
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Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα−
ταβληθεί από τον ΟΑΕ∆ 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 ΟΑΕ∆.
Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕ∆, 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.

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.∆. 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.∆. τηρεί ξεχω−
ριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο
πρόγραµµα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρε−
σίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. 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 ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Εθνικό Απο−
θεµατικό Απροβλέπτων» 2007 – 2013» καθώς και η ΕΥ∆
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», διατηρούν το δι−
καίωµα να πραγµατοποιούν ελέγχους στον ΟΑΕ∆, ως
προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάµεσου
Φορέα ∆ιαχείρισης.
Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχετι−
κούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από
την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), κα−
θώς 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, καθώς και
της µε αριθµό 2854/01−07−2008 Απόφασης του ∆.Σ. του
ΟΑΕ∆.
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

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.∆. 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
1. Ύστερα 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.
2. Εάν µετά την πρόσληψη των επιχορηγούµενων από
την επιχείρηση, διαπιστωθεί παράβαση των όρων και
προϋποθέσεων του προγράµµατος και δεν έχει κατα−
βληθεί επιχορήγηση, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην ανάκληση
της εγκριτικής απόφασης.





Άρθρο 14
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των ενταγ−
µένων στο συνολικό πρόγραµµα και των Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, θα επιλύεται µε απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
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.
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ του ΟΑΕ∆
και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος
του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕ∆ επιλύε−
ται µε Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Άρθρο 15
∆ιαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου
του προγράµµατος
Ο ΟΑΕ∆ ασκεί τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους
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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 ∆ιαχείρισης 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).

εθνικούς πόρους (Π∆Ε), στο πλαίσιο του Άξονα Προ−
τεραιότητας 2: «Μέσο−µακροπρόθεσµη στήριξη του
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες
απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συν−
δέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προ−
καλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες
της απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες
που πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης
και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβα−
τική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» 2007 – 2013.
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.
Το τµήµα του προϋπολογισµού που δεν θα καλυφθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη του Αν−
θρώπινου ∆υναµικού» 2007 – 2013» θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆.
Το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος θα καλυ−
φθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ
2493) και στον προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, έχει
προβλεφθεί πίστωση ύψους 500.000 €.
Συνολικά ο προϋπολογισµός του έργου είναι
2.500.000,00 ΕΥΡΩ και κατανέµεται σε ετησία βάση ως
εξής:
Για το έτος 2010: 500.000,00 €
Για το έτος 2011: 700.000,00 €
Για το έτος 2012: 700.000,00 €
Για το έτος 2013: 600.000,00 €.
2. Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιό−
τητας 2 : «Μέσο−µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπι−
νου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλε−
πτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε
την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπερι−
λαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλεί−
ται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που
πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και
στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική
στήριξη στο πλαίσιο του στόχο σύγκλισης» του Επιχει−
ρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απρο−
βλέπτων» 2007 – 2013.
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 επιχείρηση,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χο−
ρηγείται 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 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 ΟΑΕ∆, γίνεται µνεία για
την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ειδικότερα
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό
Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 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.

∆ράση ΙΙ: Ενίσχυση Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών
100 ανέργων.
Άρθρο 1
Αντικείµενο και Στόχος του προγράµµατος
της ∆ράσης ΙΙ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση 100
ανέργων του Νοµού Καστοριάς ηλικίας 22−64 ετών στην
απασχόληση, µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχει−
ρηµατικών πρωτοβουλιών.
Ο αριθµός των ωφελουµένων ανέργων θα ανέλθει
συνολικά στα 100 άτοµα.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους:
• Άτοµα µε αναπηρίες
• Μέλος Ο.Ε. ή Ε.Ε. (για τους οµόρρυθµούς εταίρους)
ή Ε.Π.Ε.), που µετέχουν µε ποσοστό από 51% έως
60% στο εταιρικό κεφάλαιο.
• Με δικαίωµα επιδότησης ανεργίας
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηµατοδότηση − επιλέξιµες
περιοχές
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του µε αριθµ.
3614/2.12.2007 Νόµου για «∆ιαχείριση, 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

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕ∆
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/
1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982) «Για την παροχή κινήτρων ενί−
σχυσης της οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης
της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως
τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 & 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), το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), υλοποιεί προγράµµατα
επιχορήγησης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών απα−
σχόλησης. 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 Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) Β΄
επιπέδου για πράξεις του Ε.Π. «Εθνικό αποθεµατικό
Απροβλέπτων, ενώ ΕΦ∆ Α΄ επιπέδου ορίζεται η ΕΥ∆
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» Για την πράξη αυτή
δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο
ως άνω πρόγραµµα.

ρία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία),
στον τοµέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης,
ορυχεία κλπ), στον τοµέα της πρωτογενούς παραγω−
γής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις
που ασχολούνται µε τη µεταπώληση σε µεταπράτες ή
εµπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγη−
ση µετακυλύει στους παραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα [οι
δραστηριότητες στη γεωργική εκµετάλλευση, οι οποίες
είναι απαραίτητες προκειµένου να προετοιµασθεί το
προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή, κοπή
και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή
η πρώτη πώληση προς µεταπωλητές ή προς µεταποι−
ητικές επιχειρήσεις].
2.5. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
2.6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντι−
κείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαµ−
βάνεται στις εξαιρέσεις.
2.7. Όσοι δηµιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο
αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λει−
τουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία
που είναι σύζυγος ή συνδέονται µε α’ βαθµού συγγένεια
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε τον νέο ελεύθερο επι−
χειρηµατία, µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης
στη ∆OΥ.
2.8. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση κατά το παρελθόν.

Άρθρο 4
∆ικαιούχοι, ωφελούµενοι και προϋποθέσεις συµµετοχής
1. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει:
1.1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου του Ν. Κα−
στοριάς (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την
ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) και να
έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης
παρέµβασης.
1.2. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλ−
λου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς
που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη
χώρα µας.
1.3. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)
και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
1.4. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την
19−4−2010 και µετά.
∆ύναται να υπαχθεί στο Πρόγραµµα, µε την προϋ−
πόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο
εταιρικό κεφάλαιο, µέλος:
− Οµόρρυθµης Εταιρείας (Ο.Ε.)
− Ετερόρρυθµης Εταιρείας(Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθ−
µο µέλος της και
− Ε.Π.Ε.
∆ύναται να υπαχθούν στο πρόγραµµα υδραυλικοί
και ηλεκτρολόγοι, εφόσον εκτός των άλλων όρων, η
έδρα που δηλώνεται, πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά
στοιχεία ενός επαγγελµατικού χώρου και λειτουργεί σε
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, όπως διαπιστώνεται
από τον επιτόπιο έλεγχο.

Άρθρο 5
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι
(36) µήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο
επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα κλιµακώνο−
νται από τα 20.000,00 € για όσους δραστηριοποιηθούν
στον εµπορικό τοµέα και στον τοµέα παροχής υπηρεσι−
ών, στα 25.000,00 € για όσους δραστηριοποιηθούν στον
τοµέα της µεταποίησης, και στα 30.000,00 € για όσους
δραστηριοποιηθούν στο γουνοποιητικό κλάδο του µετα−
ποιητικού τοµέα, εφόσον προσκοµίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (βεβαίωση επιµελητηρίου κ.λπ.).
Η πρώτη δόση, ύψους 5.000 ευρώ ή 6.250 ευρώ ή 7.500
ευρώ αντίστοιχα, καταβάλλεται µετά την έκδοση της
απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ ή
18.750 ευρώ ή 22.500 ευρώ αντίστοιχα σε τρεις (3) ισό−
ποσες ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ ή 6.250 ευρώ ή
7.500 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη στο τέλος κάθε
έτους από την υπαγωγή του (σύµφωνα µε την διαδικα−
σία όπως αυτή περιγράφεται στο 3ο στάδιο του άρθρου
7) και αφού θα έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας
επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστη−
µα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της
επιχείρησης.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα:
2.1. Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέ−
σης (π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.)
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.
2.2. Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατι−
κού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού
δηµοσίας χρήσεως.
2.3. 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, κυλικεία σχολεί−
ων, Οργανισµών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας
και εκµετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού
διαγωνισµού.
2.4. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εµπο−

Άρθρο 6
∆ιαδικασία αίτησης Συµµετοχής − Προθεσµία
Υποβολής Αιτήσεων
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδια−
φέροντος για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, µε
ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του δικτυακού
τόπου του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) και η οποία απευθύνε−
ται προς την Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο επαγγελµατίας
δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η προθεσµία έναρξης και λήξης της υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραµµα των υποψηφίων
θα καθοριστεί µε σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητή του
Ο.Α.Ε.∆.
Η υλοποίηση του προγράµµατος υποστηρίζεται από
Επιτροπή, που θα συσταθεί µετά από απόφαση του ∆ιοι−
κητή του ΟΑΕ∆, και θα αποτελείται από µέλη της ∆οµής

8

Proslipsis.gr

Στήριξης, που θα συγκροτηθεί σύµφωνα µε το Κεφάλαιο
∆’ της παρούσας, και στελέχη του Οργανισµού.

3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφεροµένου µε το
αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και
επαρκή τεκµηρίωση µε ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/
και επαγγελµατικής εµπειρίας. (κριτήριο Β3).
Εξετάζεται η συνάφεια του αντικειµένου δραστηριό−
τητας της επιχείρησης µε το περιεχόµενο σπουδών ή
/και κατάρτισης ή /και επιµόρφωσης, καθώς και µε τη
σχετική επαγγελµατική εµπειρία του υποψήφιου Ν.Ε.Ε.
Η ύπαρξη βεβαιωµένων σχετικών σπουδών σε συνδυ−
ασµό µε τουλάχιστον τριετή επαγγελµατική εµπειρία
θα λαµβάνει υψηλή βαθµολογία (5, 4). Κατ’ αναλογία θα
βαθµολογούνται σε χαµηλότερη κλίµακα (3, 2) η ύπαρ−
ξη λιγότερων προσόντων και εµπειρίας και η έλλειψη
αυτών (1, 0), αντίστοιχα.
4. Οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού
σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηµα−
τοδοτικών πόρων, π.χ. µέσω τραπεζικού δανεισµού).
(κριτήριο Β4).
Εξετάζεται και βαθµολογείται η πιο ρεαλιστική προ−
σέγγιση της πρότασης από πλευράς: α) κόστους αρχι−
κής επένδυσης, β) δυνατότητας χρηµατοδότησης και γ)
περιγραφής τυχόν απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού.
Μια προτεινόµενη επένδυση που έχει ρεαλιστικό κόστος
και επαρκή τεκµηρίωση χρηµατοδότησης, ανεξαρτήτως
προέλευσης, θα βαθµολογείται µε υψηλό βαθµό (5, 4).
Κατ’ αναλογία θα βαθµολογείται σε χαµηλότερη κλίµα−
κα (3, 2) η λιγότερο επαρκής τεκµηρίωση χρηµατοδότη−
σης και αντίστοιχα η έλλειψη αυτής θα βαθµολογείται
µε χαµηλότερο βαθµό (1, 0).
5. Ύπαρξη καινοτοµιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που θα παρέχει η επιχείρηση ή/ και στη διαδικασία
παραγωγής και διάθεσης αυτών, µε προτεραιότητα σε
καινοτόµες επιχειρηµατικές προτάσεις που βασίζονται
στις νέες τεχνολογίες ή δραστηριότητα σε καινοτόµους
κλάδους. (κριτήριο Β5).
Οι προτάσεις για ανάπτυξη δραστηριότητας σε και−
νοτόµους κλάδους θα βαθµολογούνται µε υψηλό βαθµό
(5, 4). Αντίστοιχα η χρήση µόνο νέων τεχνολογιών ή η
ύπαρξη µόνο καινοτοµιών θα βαθµολογείται στη µεσαία
κλίµακα (3, 2). Τέλος, η απουσία καινοτοµίας ή χρήσης
νέων τεχνολογιών θα παίρνει χαµηλή βαθµολογία (1, 0).
6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές
και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάµενες επιχειρήσεις
καθώς και/ ή συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων
ανέργων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης. (κρι−
τήριο Β6).
Εξετάζεται και βαθµολογείται η ύπαρξη δικτύων
(οριζόντιες επιχειρηµατικές συνέργειες ή κάθετες πα−
ραγωγικές συνεργίες), καθώς και η ύπαρξη εταιρικών,
συνεταιριστικών ή κοινοπρακτικών σχηµάτων. Με υψηλό
βαθµό (5, 4) θα βαθµολογούνται οι συµπράξεις δύο ή
και περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία επιχεί−
ρησης, καθώς και η οριζόντια ή κάθετη δικτύωση µε
άλλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα η απλή ύπαρξη επιχει−
ρηµατικών σχέσεων θα βαθµολογείται µε µέτριο βαθµό
(3, 2). Η απουσία των παραπάνω συνεπάγεται χαµηλή
βαθµολόγηση (1, 0).
Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από την
ανωτέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική
έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφεροµένου
για υπαγωγή στο πρόγραµµα. Με βάση τη συνολική
βαθµολογία εγκρίνεται ή απορρίπτεται η υποβαλλό−
µενη αίτηση.
3ο στάδιο: Ένταξη
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της «αίτησης υπαγω−
γής στο πρόγραµµα – υπεύθυνης δήλωσης», η επιχείρη−
ση του υποψηφίου πρέπει να είναι έτοιµη να ελεγχθεί
οποιαδήποτε χρονική στιγµή από ελεγκτές του ΟΑΕ∆.
Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση µεταξύ του ενδι−
αφερόµενου και των Ελεγκτών για τη διεξαγωγή του
επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόµενης προθε−

Άρθρο 7
Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων ελευθέρων επαγ−
γελµατιών στο πρόγραµµα, περιλαµβάνει τρία στάδια.
1ο 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 ∆.Ο.Υ.
2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτη−
ρίων−Επιλεξιµότητα
Η Επιλογή των προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών
σχεδίων, θα γίνεται από Επιτροπή, που θα συσταθεί
µετά από απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, και θα
αποτελείται από µέλη της ∆οµής Στήριξης, που θα συ−
γκροτηθεί σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ∆’ της παρούσας,
και στελέχη του Οργανισµού.
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων
αξιολόγησης.
Τα κριτήρια της κατηγορίας Α, που αφορούν στην
πληρότητα της υποβληθείσας αίτησης, η Επιτροπή είναι
υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων
του αιτουµένου, χαρακτηρίζονται µε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και
αποτελούν λόγο αποκλεισµού από το πρόγραµµα.
Με τα κριτήρια της κατηγορίας Β, η Επιτροπή εξε−
τάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υποβληθέντος
επιχειρηµατικού σχεδίου και το αξιολογεί σύµφωνα µε
το κάθε κριτήριο µε χρήση βαθµολογικής κλίµακας 0
έως 5 και αντιστοιχείται στην περιγραφή υψηλή (5 ή 4),
µέση (3 ή 2) και χαµηλή (1 ή 0).
Ειδικότερα:
Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόµενης αί−
τησης ως προς:
• τη χρήση της τυποποιηµένης ηλεκτρονικής αίτη−
σης, µε συµπληρωµένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία
(κριτήριο Α1) και
• το ότι ο ενδιαφερόµενος έχει την ιδιότητα του ανέρ−
γου (έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατο−
µικευµένης παρέµβασης και έχει παρακολουθήσει
το σεµινάριο επιχειρηµατικότητας πριν την έναρξη
επιτηδεύµατος). (κριτήριο Α2)
Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηµατικό σχέδιο πληροί
τα παρακάτω κριτήρια:
1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της
πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά της προκήρυξης. (κριτήριο Β1)
Μια απόλυτα σαφής, πλήρης και ολοκληρωµένη πε−
ριγραφή της επιχειρηµατικής ιδέας θα παίρνει βαθµό
5 ή 4. Αντίστοιχα µια µέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή
2, ενώ µια ελλιπής 1 ή 0 βαθµό.
2. Συµβολή της πρότασης στους στόχους του Άξονα
Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά−
πτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», εντός του οποίου εξε−
τάζεται η δυνατότητα υλοποίησης της υποβαλλόµενης
πρότασης και στη στόχευση του προγράµµατος. (κρι−
τήριο Β2)
Οι προτάσεις που κατατίθενται από τις οµάδες ανέρ−
γων, στις οποίες δίνει έµφαση το πρόγραµµα, θα βαθ−
µολογούνται µε µεγάλο βαθµό (5, 4 ή 3). Σηµαντική
παράµετρο αποτελεί επίσης η εκτιµώµενη βιωσιµότητα
της πρότασης. Σε άλλη περίπτωση θα λαµβάνει µικρή
βαθµολογία ( 2, 1 ή 0).
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σµίας του ενός µηνός, οι Ελεγκτές θα ορίζουν ως ηµε−
ροµηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την
παρέλευση είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την
ηµεροµηνία της προέγκρισης.
Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους ο υπο−
ψήφιος δεν είναι δυνατόν να διαθέτει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά ή να είναι παρών κατά τον επιτόπιο
έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διεξαγωγή δεύτερου
ελέγχου εντός συντόµου χρονικού διαστήµατος εντός
της προθεσµίας του ενός µηνός.
Οι ελεγκτές πρέπει να ενηµερώσουν τον επαγγελµα−
τία για το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών
που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης,
προκειµένου να ελεγχθούν.
Συγκεκριµένα ελέγχονται τα κάτωθι:
3.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επι−
χείρησης από τη ∆ΟΥ.
3.2. Εξοφληµένα τιµολόγια και λογιστικά έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας περασµένα στα επί−
σηµα θεωρηµένα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. βιβλία της
επιχείρησης, αξίας τουλάχιστον ίσης µε το ποσό της α΄
δόσης της επιχορήγησης όπως ορίζεται στο πρόγραµµα,
που αφορούν σε δαπάνες (όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 8).
3.3. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, εφόσον
πρόκειται για Εταιρεία στην οποία συµµετέχει ο ενδι−
αφερόµενος.
3.4. Μισθωτήριο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται
η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρηµένο από την
αρµόδια ∆.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγ−
γενής α΄ βαθµού.
3.5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλµατός, όπου
απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρµόδιο Επαγγελ−
µατικό Επιµελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
δύναται να διαθέτει είτε o ίδιoς είτε ένας τουλάχιστον
από τους απασχολουµένους στην επιχείρησή του και
σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από
τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε
ένας από τους απασχολουµένους σ΄ αυτή.
3.6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή
τους και να είναι ασφαλισµένοι κατά κύριο λόγο στον
Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
3.7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο (εκτός χώρου κατοι−
κίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά
το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία
της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαµορφωµένο)
εντός της οικίας του επαγγελµατία στις περιπτώσεις:
α) µητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας
που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθµού µε
αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι
ενδιαφερόµενες απαιτείται να προσκοµίζουν βεβαιώ−
σεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δηµόσιους φορείς. Στην
περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελµατική έδρα την
οικία της λαµβάνεται υπόψη το ¼ του συνόλου των ενοι−
κίων και των λειτουργικών δαπανών, εφόσον λειτουργεί
σε κατάλληλο διαµορφωµένο χώρο.
Η ένταξη στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται, ύστερα
από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο
χώρο της επιχείρησης) από δύο ελεγκτές του Οργα−
νισµού.
Κατά τον έλεγχο, ο επαγγελµατίας θα υπογράφει την
αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, η οποία θα τεθεί στο
φάκελο της Υπηρεσίας.
Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή ή µη στο πρό−
γραµµα και θα είναι δεσµευτική για την έκδοση σύµ−
φωνης µε αυτήν απόφασης από τον Προϊστάµενο της
Υπηρεσίας.
Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή απόρριψης, νοείται

η έκθεση ελέγχου, όπως έχει συνταχθεί από τους ελε−
γκτές, µετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάµενο
της Υπηρεσίας. Η υπογραφή τίθεται κάτω από την έν−
δειξη της έκθεσης «εγκρίνεται ή απορρίπτεται».
Η έκθεση ελέγχου, αφού υπογραφεί από τον Προϊ−
στάµενο της Υπηρεσίας ως ανωτέρω, πρωτοκολλείται
κανονικά και τίθεται στον φάκελο της Υπηρεσίας. Αντί−
γραφο, αποστέλλεται και στην επιχείρηση. Συνηµµένα,
η Υπηρεσία µπορεί να διαβιβάσει και τα χρονικά δια−
στήµατα µέσα στα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να
προσκοµίσει την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολο−
γητικά για την καταβολή της επιχορήγησης.
Τα δικαιολογητικά που θα ελεγχθούν θα παραµείνουν
στον φάκελο του νέου ελεύθερου επαγγελµατία και οι
ελεγκτές δεν θα παραλαµβάνουν αντίγραφα εκτός 1)
της Αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα και της Έκθεσης
Ελέγχου και 2) ∆ήλωσης αριθµού τραπεζικού λογαρια−
σµού για να κατατίθεται η επιχορήγηση.
Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις
του προγράµµατος. Όλες οι προϋποθέσεις θα πρέπει
να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ηµεροµηνία του
επιτόπιου ελέγχου. Π.χ. το ποσό της δαπάνης δηµιουρ−
γίας της επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτεται κατά
την ηµεροµηνία του επιτόπιου ελέγχου, έστω κι αν δεν
καλύπτεται κατά το χρόνο υποβολής της «αίτησης υπα−
γωγής στο πρόγραµµα – υπεύθυνης δήλωσης».
Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου ο αρµόδιος δια−
χειριστής «του συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων»
ενηµερώνει το σύστηµα, η αίτηση απορρίπτεται και
περνάει στο στάδιο «απόρριψη».
Οι Υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα να καλύψουν
τις κενές θέσεις που τυχόν θα δηµιουργηθούν, από τις
περιπτώσεις αυτών που δεν επελέγησαν αρχικά από
την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.
Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις θα καλύπτονται ύστε−
ρα από έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων, µετά την
σχετική υποβολή ένστασης.
Κενή θέση δηµιουργείται όταν κατά την υλοποίηση
του Προγράµµατος (και µετά την προέγκριση), εκδίδε−
ται απορριπτική απόφαση από την Υπηρεσία, η οποία
επικυρώνεται και από την Επιτροπή Ενστάσεων ύστερα
από ένσταση του ενδιαφερόµενου.
Η αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ τηρεί για τους Νέ−
ους Ελεύθερους Επαγγελµατίες που εντάσσονται στο
πρόγραµµα ειδικό Μητρώο που περιλαµβάνει: Επωνυµία
επιχείρησης, δραστηριότητα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Εκθέσεις
ελέγχων.
Άρθρο 8
Τεκµηρίωση λειτουργίας – Καταβολή επιχορήγησης
1. Τεκµηρίωση λειτουργίας
Ως τεκµηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης, θε−
ωρούνται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την
ικανοποίηση του στόχου της πράξης, αποδεικνύονται
δε σύµφωνα µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πα−
ραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
∆απάνες, όπως: λειτουργικά έξοδα (µίσθωση χώρου,
κατανάλωση ∆ΕΗ κλπ.), παροχής υπηρεσιών (νοµική
υποστήριξη, λογιστική υποστήριξη κλπ.), αναλώσιµα
(γραφική ύλη κλπ.), αποσβέσεις παγίων (εξοπλισµός
κλπ.), για τη λειτουργία της επιχείρησης θεωρούνται
ως τεκµηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πι−
στοποιούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια και λογιστικά
έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας περασµένα
στα επίσηµα θεωρηµένα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. βιβλία
της επιχείρησης και συνάδουν µε την ικανοποίηση του
στόχου της πράξης. Tα εν λόγω τιµολόγια θα πρέπει
να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση µε το εκά−
στοτε ποσό της επιχορήγησης, µέχρι την ολοκλήρωση
της πράξης.
Στις δαπάνες που θα ελέγχονται για την τεκµηρίωση
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της λειτουργίας της επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται
και οι ασφαλιστικές εισφορές στον οικείο Ασφαλιστικό
Φορέα.
Οι δαπάνες αναφέρονται σε όλες τις δόσεις εκτός
των αποσβέσεων παγίων που λαµβάνονται υπόψη για
τις β΄, γ΄ και δ΄ δόσεις.
2. Παραστατικά
Ο ΟΑΕ∆ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο για
το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για
το διάστηµα που ορίζει το σχετικό θεσµικό πλαίσιο και
όχι λιγότερο από τρία (3) χρόνια από την ολοκλήρωση
του προγράµµατος.
3. Καταβολή επιχορήγησης
3.1. Καταβολή 1ης δόσης
Εφόσον η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική,
ο ΝΕΕ καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία µέσα σε
είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες, από την ηµεροµηνία
γνωστοποίησης της ένταξής της, και να προσκοµίσει:
• Αίτηση πληρωµής της 1ης δόσης,
• Τιµολόγιο που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρ.12
παρ.3 Προεδρικού ∆ιατάγµατος 186/92 ΚΒΣ,
• Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερό−
τητας, όπου απαιτείται και
• Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού, προκειµένου να
του χορηγηθεί η πρώτη δόση.
3.2. Καταβολή επόµενων δόσεων
Κατά το τριανταεξάµηνο (36 µήνες) διάστηµα της επι−
χορήγησης ο ΝΕΕ δεσµεύεται µε τη λήξη κάθε έτους,
από την ένταξή του στο πρόγραµµα και µέσα σε προ−
θεσµία εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών, να προ−
σκοµίσει :
• Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρησή
του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο της δα−
πάνης του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος
είναι τουλάχιστον ίσο µε το ποσό της 2ης, της 3ης ή
της 4ης δόσης που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτή
εµφανίζεται σε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγ−
γραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας περασµένα στα
επίσηµα θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ΟΥ βιβλία της
επιχείρησής του καθώς και από τα παραστατικά από
τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
• Τιµολόγιο και επικυρωµένα φωτοαντίγραφα του βι−
βλίου εσόδων – εξόδων του προηγούµενου έτους ή
βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη ∆.Ο.Υ.
• Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερό−
τητας όταν απαιτείται, τιµολόγιο και επικυρωµένα
φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων του
προηγούµενου έτους ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α.
στη ∆.Ο.Υ.
4. Λοιποί όροι υλοποίησης του προγράµµατος
Ο ενταγµένος στο πρόγραµµα υποχρεούται να ενηµε−
ρώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποια−
δήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει µε την
αίτηση για ένταξή του.
Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία
της, ή να µεταφερθεί εκτός των ορίων του Ν. Καστοριάς
ή να προβεί σε µεταβολή των όρων και προϋποθέσεων
του προγράµµατος στην τριετία (3ετία) από την έναρξη
δραστηριότητάς της, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση
µε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην άρθρο 9.

Άρθρο 10
Παραγραφή αξίωσης
Εάν ο νέος επαγγελµατίας καταθέσει εκπρόθεσµα
δικαιολογητικά για την καταβολή επιµέρους δόσης ή
της προκαταβολής, 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.

Άρθρο 9
∆ιακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε πλη−
ρωµή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρ−
µόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29
του Ν.1262/82, όπως συµπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και
7 του Ν. 1836/89 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται µε
επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηµατοδότηση − επιλέξιµες
περιοχές
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του µε αριθµ.
3614/2.12.2007 Νόµου για «∆ιαχείριση, 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−

Άρθρο 11
Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραµµα
Εάν µετά την ένταξη του νέου επαγγελµατία στο
πρόγραµµα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή
τις προϋποθέσεις του, και δεν έχει καταβληθεί επιχο−
ρήγηση, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας Απα−
σχόλησης µε απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή
του επαγγελµατία στο πρόγραµµα ανεξάρτητα από το
όργανο που την εξέδωσε.
Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των υποψη−
φίων ή ενταγµένων στο πρόγραµµα νέων ελεύθερων
επαγγελµατιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆,
θα επιλύεται µε απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων,
ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει η ενδιαφερό−
µενη (µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από
την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήµατος ή της
απορριπτικής απόφασης στην ενδιαφερόµενη).

∆ράση ΙΙΙ: Πρόγραµµα για την απόκτηση εργασια−
κής εµπειρίας – προεργασία, εκατόν πενήντα (150)
ανέργων νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας,
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τοµέα, µε την υποχρέωση συνέχισης της
απασχόλησης για επιπλέον τριάντα (30) µήνες, µε
την µετατροπή της σύµβασης απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας − προεργασίας σε σύµβαση εργασίας
Άρθρο 1
Αντικείµενο και Στόχος του προγράµµατος
της ∆ράσης ΙΙΙ
Σκοπός του προγράµµατος είναι η πρόσληψη από
επιχειρήσεις ανέργων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι θα
ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραµµα α) απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας – προεργασίας, διάρκειας έξι
(6) µηνών και β) απασχόλησης, µε την µετατροπή του
συµφωνητικού συνεργασίας σε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας αορίστου χρόνου, για συνολικό επιπλέον χρο−
νικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών.
Στόχος είναι η συστηµατική προετοιµασία, η ενίσχυση
και η προσαρµογή των επαγγελµατικών δεξιοτήτων
εκατόν πενήντα (150) ανέργων ηλικίας µέχρι τριάντα
ετών, αποφοίτων τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκ−
παίδευσης, στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδό−
τες του ιδιωτικού τοµέα.
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παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από
εθνικούς πόρους (Π∆Ε), στο πλαίσιο του Άξονα Προ−
τεραιότητας 2: «Μέσο−µακροπρόθεσµη στήριξη του
ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες
απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συν−
δέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προ−
καλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες
της απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες
που πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης
και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβα−
τική στήριξη στο πλαίσιο του στόχο σύγκλισης» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» 2007 – 2013.
Το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος θα καλυ−
φθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ
2493) και στον προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, έχει
προβλεφθεί πίστωση ύψους 574.000 €.
Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 2.041.000,00 ευρώ (ΚΑΕ
2493) η οποία επιµερίζεται ως εξής:
• Προϋπολογισµός εξαµήνου (6µηνου) Σύµβασης
Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας − Προεργασίας:
861.000,00 ευρώ
• Προϋπολογισµός είκοσι µηνών (20µηνου), από την
µετατροπή της σε σύµβαση εργασίας: 1.180.000,00
ευρώ
Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
2.041.000 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.
Το τµήµα του προϋπολογισµού που δεν θα καλυφθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» 2007 – 2013» θα καλυφθεί από τον προ−
ϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆.
Συνολικά ο προϋπολογισµός του έργου είναι 2.041.000
ευρώ και κατανέµεται σε ετησία βάση ως εξής:
2010: 574.000,00 €
2011: 881.000,00 €
2012: 586.000,00 €.
2. Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιό−
τητας 2 :«Μέσο−µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπι−
νου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλε−
πτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε
την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπερι−
λαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλεί−
ται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της
απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που
πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και
στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική
στήριξη στο πλαίσιο του στόχο σύγκλισης» του Επιχει−
ρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απρο−
βλέπτων» 2007 – 2013.
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 επιχείρηση,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χο−
ρηγείται 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 ΟΑΕ∆
Σύµφωνα µε τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), µεταξύ των
σκοπών του ΟΑΕ∆ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της
ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στην
αγορά εργασίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007,όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), στο πλαίσιο του προγράµ−
µατος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης
(ΕΦ∆). 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
Β΄ επιπέδου για πράξεις του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατι−
κό Απροβλέπτων» στον ΟΑΕ∆, ενώ ΕΦ∆ Α΄ επιπέδου
ορίζεται η ΕΥ∆ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» Για
την πράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που
εντάσσονται στο ως άνω πρόγραµµα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ.174/
Α−25/08/2008) ο ΟΑΕ∆ καταρτίζει προγράµµατα «ΠΡΟ−
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που αποσκοπούν στη συστηµατική προετοι−
µασία ανέργων ηλικίας µέχρι τριάντα ετών, αποφοίτων
τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργα−
σιακό περιβάλλον, εν όψει της σταθερής ένταξής τους
στην αγορά εργασίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α/15−03−2010), ο ΟΑΕ∆ µπορεί να επιδοτεί µέχρι και το
εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδοτών και εργαζοµένων) για τη πρόσληψη ανέρ−
γων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες, βάσει προγραµµάτων
απασχόλησης που καταρτίζονται µε αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά
από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.∆.
Άρθρο 4
∆ικαιούχοι, ωφελούµενοι και προϋποθέσεις
συµµετοχής
1. Επιχειρήσεις
∆ικαιούχοι 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, µετά την 19−4−2010,
σε µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύµβασης
εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα
πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού
έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής
στο πρόγραµµα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις
που δηµιουργηθήκαν µετά από µεταβίβαση ή αλλαγή
νοµικής µορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον
ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστη−
ριότητας.
∆εν θεωρείται µείωση η καταγγελία σύµβασης εργα−
σίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύµβασης
εργασίας ορισµένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο
λόγο, που αφορά στον εργαζόµενο, εφόσον προσκοµί−
ζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆εν υπάγονται:
Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά
στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις δια−
τάξεις 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 µι−
σθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον
εργοδότη (έµµεσος εργοδότης).
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέρ−
γους νέους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης
ώρας
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
και φύλαξης.
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 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το−

πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη
διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτω−
χευτική διαδικασία.
Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία
από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, µια
εταιρεία µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληµατι−
κή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας
προβληµατικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζηµιών,
µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεµά−
των, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα
ταµειακή ροή, αυξανόµενη δανειοληψία, αύξηση των
οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή
εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις
σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει
ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείµενο
συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.
2. Άνεργοι
Τα ωφελούµενα άτοµα που θα προσληφθούν από τις
επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα πρέ−
πει:
Να είναι νέοι άνεργοι, ηλικίας κάτω των 30 ετών,
απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευ−
σης.
Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέ−
τουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαί−
ωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
Να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο
εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµ−
φωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης.
Προτεραιότητα δίδεται στα άτοµα µε ειδικές ανά−
γκες, όµως δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτοµα
που τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του
Ν. 2643/98.

µέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και
την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθε−
ση και εµπορία των προϊόντων της στην αγορά,
π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τοµέα του άνθρακα (π.χ.
εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ), στον τοµέα της
πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων,
καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη
µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους των γε−
ωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση µετακυλύει
στους παραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα [οι δραστη−
ριότητες στη γεωργική εκµετάλλευση, οι οποίες
είναι απαραίτητες προκειµένου να προετοιµασθεί
το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή,
κοπή και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των
αυγών) ή η πρώτη πώληση προς µεταπωλητές ή
προς µεταποιητικές επιχειρήσεις].
Ατοµικές επιχειρήσεις για άτοµα που είναι σύζυγοι
ή συνδέονται µε α’ βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή
εξ αγχιστείας µε τον επιχειρηµατία.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους οµόρρυθµους
εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα µέλη του ∆.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 εξαι−
ρείται του προγράµµατος.
Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβλη−
µατικές.
Μια µικροµεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προ−
βληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους
όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης,
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγε−
γραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το
µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογα−
ριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον
η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της
εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο
της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του
παρόντος κανονισµού, ότι είναι προβληµατικές αναφο−
ρικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της
παρούσας παραγράφου.
ii. Μια µεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληµατική
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης,
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγε−
γραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή˙
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το
µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογα−
ριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή˙
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον
















Άρθρο 5
∆ιαδικασία υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρό−
γραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, στο ΚΠΑ2 Καστοριάς,
στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού (www.oaed.gr).
Στην αίτηση θα περιγράφονται αναλυτικά η προσφε−
ρόµενες προς κάλυψη θέσεις, καθώς και η διαδικασία
ενσωµάτωσης των ανέργων στην επιχείρηση µέσω της
ενίσχυσης του εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού προ−
φίλ τους, προκειµένου το ΚΠΑ2 Καστοριάς να προτείνει
τον κατάλληλο άνεργο νέο.
Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχεί−
ρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Άρθρο 6
Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος
i. Μετά την προέγκριση πραγµατοποιείται επιτόπιος
έλεγχος ύστερα από την απόφαση ανάθεσης, από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, σε ζεύγος ελεγκτών,
προκειµένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της
επιχείρησης στο πρόγραµµα (λειτουργία της επιχεί−
ρησης, µείωση προσωπικού λόγω απόλυσης από την
19−4−2010 και µετά, κ.λπ.). Ακολουθεί η απόφαση έγκρι−
σης από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας για την υπα−
γωγή της επιχείρησης στο πρόγραµµα, η οποία θα
κοινοποιείται στο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ, που ανήκει
η έδρα της επιχείρησης.
ii. Μετά την εγκριτική απόφαση ο υπεύθυνος διαχειρι−
στής ενηµερώνει το σύστηµα ότι η αίτηση περνάει στο
στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση
στο σύστηµα.
iii. Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχε−
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β) για τους υπόλοιπους είκοσι (20) επόµενους µήνες
απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό
που αντιστοιχεί στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων), για όλους τους
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της επι−
κουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 100%
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 στο 100%
των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στο 100%
των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων
Επικουρικών Ταµείων, καθώς και στο 100% των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει
ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το
ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των µηνιαίων ασφαλι−
στικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
και των επιδοµάτων αδείας, για τους µήνες που αυτά
καταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό των ανωτέ−
ρω ποσών επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές
ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων / επιχορη−
γουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους του κα−
τώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από
την ΕΓΣΣΕ.
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 στο ύψος των ει−
σφορών των κλάδων ασθένειας σε είδος, σε χρήµα και
επαγγελµατικού κίνδυνου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, καταβάλλεται
στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε χρήµα και ταυτόχρονα πιστώνεται
ισόποσα ο αλληλόχρεος, αφού οι αρµόδιες Υπηρεσίες
του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρµόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατά−
σταση µε αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούµενων
επιχειρήσεων και των ασφαλισµένων, που έχουν υπα−
χθεί στο πρόγραµµα.
Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά
της επιχορήγησης που δεν ικανοποιούνται µέσω του
αλληλόχρεου θα καταβάλλονται απευθείας στην επι−
χείρηση (θεραπεία ενστάσεων).

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.
iv. 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.
v. Μετά την εγκριτική απόφαση θα καλούνται από την
αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆., τόσο οι νέοι όσο και οι
επιχειρήσεις να υπογράψουν, εντός τριάντα πέντε (35)
ηµερών, συµφωνητικό συνεργασίας, όπου θα διατυπώνο−
νται οι όροι τήρησης του προγράµµατος. Εάν δεν υπάρ−
χει διαθέσιµο εργατικό δυναµικό η αίτηση τίθεται σε
«αναµονή» διάρκειας επτά (7) ηµερών µετά το πέρας των
τριάντα πέντε (35) ηµερών από την προέγκριση. Σε πε−
ρίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν
εντός της ανωτέρω προθεσµίας θεωρούνται άκυρες.
Η αρµόδια Υπηρεσία οφείλει ύστερα από την σύζευξη
µεταξύ του ωφελούµενου νέου και της επιχείρησης α)
να ζητεί από τις επιχειρήσεις τις ηµέρες εβδοµαδιαίας
απασχόλησης του συµβαλλόµενου β) το συµφωνητικό
συνεργασίας µε την επιχείρηση στην οποία θα απασχο−
ληθεί τον αριθµό λογαριασµού τραπέζης, τον αριθµό
ΙΚΑ κλπ ώστε να γίνεται η καταβολή του µισθού του.
vi. 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.
vii. Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος,
θα ορίζονται στο συµφωνητικό συνεργασίας α) σύµ−
βουλος στήριξης του ασκούµενου από την επιχείρηση,
που θα διαθέτει επαρκή γνώση του αντικειµένου, και
β) τα στάδια ενσωµάτωσης του καταρτιζόµενου στην
επιχειρησιακή λειτουργία. Το συµφωνητικό συνεργασίας
υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα, εκ των
οποίων ένα (1) :
παραµένει στο ΚΠΑ2 Καστοριάς,
δίνεται στον ασκούµενο και
στην ενταγµένη επιχείρηση.





Άρθρο 8
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
∆ιαδικασία καταβολής επιχορήγησης
I. Για το χρονικό διάστηµα των υπόλοιπων είκοσι (20)
επόµενων µηνών, η επιχείρηση εντός των πρώτων τριά−
ντα (30) ηµερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσµί−
ας υποβολής της Α.Π.∆. του κάθε τριµήνου, υποβάλλει
την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
καταβολή της επιχορήγησης.
Το ΚΠΑ2 Καστοριάς εκδίδει άµεσα την εγκριτική
απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης, εφό−
σον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά
τη διάρκεια του τριµήνου και µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που δεν
έχει διενεργηθεί έλεγχος µέχρι την υποβολή της
αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση
εγκριτικής απόφασης.
Στη συνέχεια, το ΚΠΑ2 Καστοριάς κοινοποιεί την
εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχο−
ρήγησης στο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ, που ανήκει η
έδρα της επιχείρησης, και ταυτόχρονα υποβάλλει
στην αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση για ενταλ−
µατοποίηση της δαπάνης την εγκριτική απόφαση
µε τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστηµα

Άρθρο 7
∆ιάρκεια και ποσό επιχορήγησης
1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται συνολικά σε
είκοσι έξι (26) µήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δε−
σµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον
δέκα (10) µήνες.
2. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται:
α) για τους έξι (6) πρώτους µήνες που αφορούν στην
απόκτηση εργασιακής εµπειρίας − προεργασία, οι ωφε−
λούµενοι νέοι θα αµείβονται από τον Ο.Α.Ε.∆. µε ποσό
ίσο µε τον κατώτατο µισθό, όπως καθορίζεται κάθε
φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργα−
σίας, καθώς και την αναλογία δώρων, εορτών και επιδό−
µατος αδείας µε βάση τον ως άνω µισθό. Για την προϋ−
πηρεσία τους οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση
του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο συντάξεως, ασθένειας
σε είδος και κινδύνου ατυχήµατος, µε βάση τον ως άνω
µισθό. Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.∆. παρακρατεί
την προβλεπόµενη εισφορά του ασφαλισµένου και την
αποδίδει στο Ι.Κ.Α., µαζί µε την προβλεπόµενη εισφορά
του εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισµό.
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του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρηµατικό κατά−
λογο στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο ποσό
της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαρια−
σµού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου
λογαριασµού (ΙΚΑ –ΟΑΕ∆).
Όροι
I. Για τους έξι (6) πρώτους µήνες που αφορούν στην
απόκτηση εργασιακής εµπειρίας − προεργασίας, θα
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7.2α της δράσης ΙΙΙ.
της παρούσας.
Η καταβολή των αποδοχών στους ωφελούµενους νέ−
ους, θα γίνεται µηνιαία µετά από διοικητική ή επιτόπια
πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου το οποίο θα
εκφράζεται σε ανθρωποµήνες απόκτησης προϋπηρε−
σίας.
Οι µηνιαίες αποδοχές υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες
κρατήσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
II. Για το χρονικό διάστηµα των υπόλοιπων είκοσι (20)
επόµενων µηνών απασχόλησης η επιχείρηση επιχορη−
γείται για κάθε επιχορηγούµενο άνεργο νέο, από την
ηµεροµηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε µήνα πλή−
ρους απασχόλησης για τους επιχορηγούµενους µισθω−
τούς, εφόσον υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέ−
ρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο
εργασίας.
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος συµπεριλαµβα−
νοµένου και του χρονικού διαστήµατος της δέσµευσης
είναι δυνατόν ο επιχορηγούµενος νέος να ασφαλίζεται
µόνο για τρεις (3) µήνες, κάτω των είκοσι (20) ηµερών
ασφάλισης.
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνατή η
χρήση, από τις ενταγµένες επιχειρήσεις, των κειµένων
διατάξεων σχετικά µε την διευθέτηση του χρόνου ερ−
γασίας για το µη επιχορηγούµενο προσωπικό.
Ως τρίµηνα, για την υλοποίηση του υπόλοιπων είκοσι
(20) επόµενων µηνών του προγράµµατος θεωρούνται τα
τρίµηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδό−
τη υποβολής Α.Π.∆. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος
έως Ιούνιος, Ιούλιος έως Σεπτέµβριος, Οκτώβριος έως
∆εκέµβριος).
∆ικαιολογητικά
Ι. Για το χρονικό διάστηµα των πρώτων έξι (6) µηνών
που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας
– προεργασία η ενταγµένη επιχείρηση, υποχρεούται
να υποβάλει κάθε µήνα και εντός του πρώτου δεκαη−
µέρου του επόµενου µήνα, µηνιαίο δελτίο παρουσίας
του καταρτιζόµενου που θα περιλαµβάνει τις ηµέρες
παρακολούθησης του προγράµµατος, καθώς και έκθεση
αξιολόγησης προόδου του καταρτιζόµενου, σύµφωνα µε
το πρόγραµµα εργασιακής προσαρµογής του.
II. Για το χρονικό διάστηµα των υπόλοιπων είκοσι (20)
επόµενων µηνών απασχόλησης το ΚΠΑ2 Καστοριάς θα
προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης, αφού ελέγ−
ξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούµενη
επιχείρηση υποβάλλει :
1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαµβάνει:
• το ονοµατεπώνυµο του επιχορηγούµενου νέου βάσει
του προγράµµατος,
• την χρονολογία της πρόσληψης
• οι ηµέρες ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν κατά
µήνα,
• το συνολικό µηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαι−
ούται ο εργαζόµενος, το οποίο δε θα είναι κατώτε−
ρο του προβλεπόµενου από τις οικείες Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.).
• το ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες ασφαλιστι−
κές εισφορές µε τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών,
όπως εµφανίζονται στις ΑΠ∆,
• το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, µε το οποίο βα−

ρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασµός ΙΚΑ−ΟΑΕ∆,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα,
• το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται
εκτός του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ−ΟΑΕ∆,
• 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.∆.), 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.
∆ΙΑ∆Π/Α/10067/2007 (ΦΕΚ 629 Β) και ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.1.1/2407/
26−01−2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ297 Β) τα παραπάνω δικαιολογη−
τικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για
την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3614/ 2007, το ποσό
της επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχω−
ρείται.
5) Τιµολόγιο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό
επιχορήγησης.
Άρθρο 9
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – ∆εσµεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος, που ανέρχεται συνολικά στους τρι−
άντα έξι (36) µήνες.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το προσω−
πικό της (επιχορηγούµενο και µη) και εφόσον δεν το
αντικαταστήσει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, το πρό−
γραµµα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας
όσες µειώθηκε το προσωπικό.
Ειδικά για το χρονικό διάστηµα των πρώτων έξι (6)
µηνών που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εµπει−
ρίας − προεργασίας, οι επιχειρήσεις έχουν την δυνα−
τότητα να αντικαταστήσουν τον επιχορηγούµενο νέο,
εντός τριάντα (30) ηµερών, και µε άνεργο ο οποίος δεν
ανήκει στην ηλικιακή οµάδα στόχο του προγράµµατος,
και να συνεχίσουν αµέσως το πρόγραµµα επιχορήγη−
σης των εργοδοτικών εισφορών µε τροποποιητική της
αρχικής εγκριτικής απόφασης ένταξης της επιχείρησης
στο πρόγραµµα .
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, καθώς και η εθελουσία έξοδος που
γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµ−
µάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων.
2.Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία
της, ή να µεταφερθεί εκτός των ορίων του Ν. Καστοριάς
ή να προβεί σε µεταβολή των όρων και προϋποθέσεων
του προγράµµατος,
άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση µε επιστροφή του
καταβληθέντος ποσού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
άρθρο 11.
Άρθρο 10
Επιµήκυνση Προγράµµατος
Είναι δυνατή κατά τη συνολική διάρκεια του προγράµ−
µατος η επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά
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τριάντα (30) το πολύ ηµέρες µε ισόχρονη δέσµευση
της επιχείρησης, για µη απόλυση προσωπικού, σε πε−
ρίπτωση: α) δικαιολογηµένης ασθένειας του νέου, β) µη
λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών,
γ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται µετά από
αίτηση του νέου. Η επιµήκυνση γίνεται µετά από αίτηση
της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταµένου του
ΚΠΑ2 Καστοριάς.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης του νέου µέσα
στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών είναι δυνατή
η επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσµευσης
του εργοδότη κατά τριάντα (30) ηµέρες για κάθε νέο
που αντικαταστάθηκε, µετά από αίτηση του εργοδότη
και απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ2 Καστοριάς.

Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των δικαιο−
λογητικών, κατά το χρονικό διάστηµα των υπόλοιπων
είκοσι (20) επόµενων µηνών του προγράµµατος, για κα−
ταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσµίας των
τριάντα (30) ηµερών του µήνα που ακολουθεί τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής της Α.Π.∆. του κάθε τριµήνου,
τότε η αξίωσή της επιχείρησης για το συγκεκριµένο
ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης,
µε απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ2 Καστοριάς,
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 του ΚΠΑ2 Καστοριάς.

Άρθρο 11
∆ιακοπή επιχορήγησης
Στην περίπτωση παράβασης των όρων και το ποσό
της δαπάνης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕ∆ αχρεω−
στήτως απευθείας στην επιχείρηση, θα εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του Ν. 1262/82,
(ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως συµπληρώθηκε από τα άρθρα
6 και 7 του Ν. 1836/89, και η επιχορήγηση θα διακόπτεται
µε επιστροφή του αναλογούντος ποσού.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων κατά το στάδιο
της απασχόλησης, µετά από οποιαδήποτε καταβολή
ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση µε απόδοση
µέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρµόζονται οι κάτωθι πα−
ράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α/15−03−2010), για την διακοπή της επιχορήγησης:
Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα
καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου
προγράµµατα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υπο−
χρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προ−
γραµµάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατή−
ρηση και τη µη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού
και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την
εφαρµογή του προγράµµατος, υποχρεούνται να κατα−
βάλουν 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
ασφαλιστικών 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.∆..
Για το ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.∆. αποφα−
σίζει το διοικητικό συµβούλιο ή τα όργανα που ορίζει
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµ−
φωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. δ΄ του
παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει
µεταξύ του Ο.Α.Ε.∆. 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 Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕ∆, και στις
δυο ανωτέρω περιπτώσεις, αποφασίζει ο Προϊστάµενος
του ΚΠΑ2 Καστοριάς, που αποφαίνεται µε αιτιολογηµέ−
νη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης µε
επιστροφή 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

Άρθρο 13
Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραµµα
1. Υστέρα από τη λήξη της προθεσµίας των σαράντα
δυο (42) ηµερών για την υπογραφή του συµφωνητικού
συνεργασίας, ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 Καστοριάς
προβαίνει στην ολική ανάκληση της εγκριτικής απόφα−
σης, 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.
2. Εάν µετά την πρόσληψη των επιχορηγούµενων από
την επιχείρηση, διαπιστωθεί παράβαση των όρων και
προϋποθέσεων του προγράµµατος και δεν έχει κατα−
βληθεί επιχορήγηση, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην ανάκληση
της εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 14
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά το στάδιο των
πρώτων έξι (6) µηνών που αφορούν στην απόκτηση
εργασιακής εµπειρίας – προεργασίας, µεταξύ των ωφε−
λούµενων νέων και των ενταγµένων επιχειρήσεων θα
επιλύεται µε απόφαση που θα λαµβάνεται από Επιτρο−
πή, που θα συσταθεί µετά από απόφαση του ∆ιοικητή
του ΟΑΕ∆, και θα αποτελείται από µέλη της ∆οµής
Στήριξης, που θα συγκροτηθεί σύµφωνα µε το Κεφάλαιο
∆΄ της παρούσας, και στελέχη του Οργανισµού.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των ενταγ−
µένων στο συνολικό πρόγραµµα και των Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, θα επιλύεται µε απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ∆ιοίκηση του ΟΑΕ∆
µέσω του ΚΠΑ2 Καστοριάς 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 ΟΑΕ∆
και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος
του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕ∆ επιλύε−
ται µε Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Άρθρο 15
∆ιαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου
του προγράµµατος
Ο ΟΑΕ∆ ασκεί τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα
∆ιαχείρισης 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−
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φοράς.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγµατοποιού−
νται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προ−
γράµµατος, η αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. 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.∆. τηρεί ξεχω−
ριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο
πρόγραµµα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρε−
σίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. και περιλαµβάνει όλα
τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της επιχείρησης µε
το συνολικό πρόγραµµα, ξεκινώντας από την αίτηση και
µέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού,
παραστατικά υπαγωγής όπως η έκθεση ελέγχου και κα−
ταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο
της δικαιούχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που
καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της
Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις ένα−
ντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λπ.
Τα παραστατικά υπαγωγής ελέγχονται στην επιχείρηση.
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 «Εθνικό Απο−
θεµατικό Απροβλέπτων» 2007 – 2013» καθώς και η ΕΥ∆
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», διατηρούν το δι−
καίωµα να πραγµατοποιούν ελέγχους στον ΟΑΕ∆, ως
προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάµεσου
Φορέα ∆ιαχείρισης
Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχετι−
κούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από
την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), κα−
θώς 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 (ΦΕΚ 746 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθώς και της µε αριθµό 2854/01−07−2008 Απόφασης
του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆.
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 ∆ιαχείρισης 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 ΟΑΕ∆, γίνεται µνεία για
την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ειδικότερα
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό
Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 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
• 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.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ι. Πρόγραµµα διετούς επιχορήγησης επιχειρήσεων
για τη διατήρηση 200 θέσεων εργασίας.
Άρθρο 1
Αντικείµενο προγράµµατος− Στόχος του
προγράµµατος
Σκοπός του προγράµµατος είναι η διατήρηση διακοσί−
ων (200) θέσεων εργασίας, για επαπειλούµενους εργα−
ζόµενους του Νοµού Καστοριάς ηλικίας 18−64 ετών, µε
την επιχορήγηση του µισθολογικού και µη µισθολογικού
κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών. Στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων ερ−
γασίας και της απασχόλησης.
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηµατοδότηση − επιλέξιµες
περιοχές
1. Οι δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος
προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν από πόρους του
ΟΑΕ∆. Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό
των 3.360.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493).
Το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος θα καλυ−
φθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ
2493) και στον προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, έχει
προβλεφθεί πίστωση ύψους 560.000 €.
Συνολικά ο προϋπολογισµός του έργου είναι 3.360.000
ευρώ και κατανέµεται σε ετησία βάση ως εξής:
2010: 560.000 €
2011: 1.680.000 €
2012: 1.120.000 €.
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ
χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006
της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de
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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 επιχείρηση,
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χο−
ρηγείται 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.

κοπή και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των
αυγών) ή η πρώτη πώληση προς µεταπωλητές ή
προς µεταποιητικές επιχειρήσεις].
Ατοµικές επιχειρήσεις για άτοµα που είναι σύζυγοι
ή συνδέονται µε α’ βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή
εξ αγχιστείας µε τον επιχειρηµατία.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους οµόρρυθµους
εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα µέλη του ∆.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 εξαι−
ρείται του προγράµµατος.
Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβλη−
µατικές.
Μια µικροµεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προ−
βληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους
όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης,
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγε−
γραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το
µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογα−
ριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον
η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της
εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο
της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του
παρόντος κανονισµού, ότι είναι προβληµατικές αναφο−
ρικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της
παρούσας παραγράφου.
ii. Μια µεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληµατική
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης,
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγε−
γραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή˙
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το
µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογα−
ριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή˙
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη
διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτω−
χευτική διαδικασία.
Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία
από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, µια
εταιρεία µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληµατι−
κή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας
προβληµατικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζηµιών,
µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεµά−
των, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα
ταµειακή ροή, αυξανόµενη δανειοληψία, αύξηση των
οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή
εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις
σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει






Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕ∆ − ∆ικαιούχοι των πράξεων
Σύµφωνα µε τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), µεταξύ
των σκοπών του ΟΑΕ∆ είναι η ενίσχυση και διευκόλυν−
ση της ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας
στην αγορά εργασίας, και σύµφωνα µε τη παρ.3 του
άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010) ο
ΟΑΕ∆ µπορεί να επιδοτεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό
(100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και
εργαζοµένων) για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις
ή εργοδότες, βάσει προγραµµάτων απασχόλησης ανέρ−
γων που καταρτίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από γνώµη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.∆..



Άρθρο 4
∆ικαιούχοι, ωφελούµενοι και κριτήρια επιλεξιµότητας
Α. ∆ικαιούχοι και ωφελούµενοι
1. Επιχειρήσεις
∆ικαιούχοι 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, από τις 19−4−2010 και
µετά, σε µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύµβα−
σης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα
πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού
έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής
στο πρόγραµµα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις
που δηµιουργηθήκαν µετά από µεταβίβαση ή αλλαγή
νοµικής µορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον
ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστη−
ριότητας.
∆εν υπάγονται:
Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά
στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις δια−
τάξεις 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 µι−
σθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον
εργοδότη (έµµεσος εργοδότης).
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέρ−
γους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
και φύλαξης.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το−
µέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και
την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθε−
ση και εµπορία των προϊόντων της στην αγορά,
π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τοµέα του άνθρακα (π.χ.
εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ), στον τοµέα της
πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων,
καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη
µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους των γε−
ωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση µετακυλύει
στους παραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα [οι δραστη−
ριότητες στη γεωργική εκµετάλλευση, οι οποίες
είναι απαραίτητες προκειµένου να προετοιµασθεί
το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή,
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ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείµενο
συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.
2. Εργαζόµενοι
Ωφελούµενα άτοµα είναι οι εργαζόµενοι που απασχο−
λούνται στις ενταγµένες επιχειρήσεις, οι οποίοι πρέπει
να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέ−
λους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα
διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
Είναι δυνατό να ενταχθούν στο πρόγραµµα και άτοµα,
τα οποία οι ενταγµένες επιχειρήσεις τα έχουν προσλά−
βει µετά τις 19−4−2010.
Β. Κριτήρια επιλεξιµότητας
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Επιτροπή,
που θα συσταθεί µετά από απόφαση του ∆ιοικητή του
ΟΑΕ∆, και θα αποτελείται από µέλη της ∆οµής Στήριξης,
που θα συγκροτηθεί σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ∆΄ της
παρούσας, και στελέχη του Οργανισµού. Η Επιτροπή θα
αποφαίνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για ένταξη
της επιχείρησης στο πρόγραµµα µετά από υποβολή τεκ−
µηριωµένου αιτήµατος της επιχείρησης. Η τεκµηρίωση
θα πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία σχετικά µε την
κατηγορία των επισφαλών εργαζοµένων (µε την έννοια
ότι συγκεντρώνουν µεγαλύτερες πιθανότητες απώλειας
θέσης εργασίας). Τα κριτήρια σχετίζονται τόσον µε τον
ευρισκόµενο σε επισφαλή θέση εργαζόµενο, όσο και µε
την επιχείρηση, η κατάσταση της οποίας δηµιουργεί
την απειλή για τον εργαζόµενο.
1. Κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την υπαγωγή
µιας επιχείρησης στο πρόγραµµα:
Τα σχετικά στοιχεία προκύπτουν από τον φάκελο που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις και θα πρέπει να παρέχουν
τις αναγκαίες πληροφορίες – απαραίτητες για την αξι−
ολόγηση και ιδιαιτέρα:
▪ Επιδείνωση βασικών οικονοµικών µεγεθών της επι−
χείρησης κατά τα 2 τελευταία έτη 2009 −2010. Εξετά−
ζεται ο βαθµός επιδείνωσης των ακόλουθων βασικών
οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης, όπως αυτά
αναλυτικά περιγράφονται στην προκήρυξη, κατά τα
2 τελευταία έτη
• ∆είκτης άµεσης ρευστότητας
• Κύκλος εργασιών
• Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
• ∆ανειακή επιβάρυνση
• Στοιχεία Απασχόλησης 2 τελευταίων ετών.
2. Κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον χαρακτη−
ρισµό ενός εργαζόµενου ως επαπειλούµενου και την
υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραµµα.
• Εκείνοι από τους εργαζόµενους που δεν απασχολού−
νται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας µε αντίστοιχη
µείωση των αποδοχών τους.
• Οι εργαζόµενοι χαµηλών προσόντων, ηλικίας άνω
των 50 ετών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις
οι οποίες έχουν ενσωµατώσει Τεχνολογίες Πληρο−
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην παραγωγική
διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση τεκµηριώνεται
η απειλή ως αποτέλεσµα του ψηφιακού αναλφα−
βητισµού.
• Εργαζόµενοι ηλικίας άνω των 55 ετών, που δεν συ−
γκεντρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
• Εργαζόµενοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και
εποχιακά εργαζόµενοι υπό την προϋπόθεση της επέ−
κτασης της σύµβασης τους µέχρι τη λήξη του προ−
γράµµατος, συµβασιούχοι µε συµβάσεις ορισµένου
έργου, εφόσον µετατραπούν σε συµβάσεις εξαρτη−
µένης εργασίας αορίστου χρόνου, εργαζόµενοι µε
καθεστώς µερικής απασχόλησης που θα µετατραπεί
σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
• Εργαζόµενοι µε φθίνουσες ειδικότητες − εργαζό−
µενοι χαµηλής ειδίκευσης. Το κριτήριο διαπιστώ−
νεται από την δοµή στήριξης λαµβάνοντας υπόψη

τις γενικότερες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της
περιοχής.
• Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που τεκµηριώνεται
αρκούντως.
• Η δυνατότητα για συµµετοχή της επιχείρησης είναι
άπαξ (µια φορά).
• Η επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα
από ένα (1) άτοµο µέχρι και για το 1/3 του προσωπι−
κού της, µε ανώτατο όριο τα δέκα (10) άτοµα.
Άρθρο 5
∆ιαδικασία υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρό−
γραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 Καστοριάς.
Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχεί−
ρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Άρθρο 6
Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος
1) Μετά την προέγκριση ακολουθεί η επιλογή των
επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα σύµ−
φωνα µε τα οριζόµενα στο εδ. α του άρθρου 4Β της
παρούσας.
2) Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης από τον Προϊ−
στάµενο του ΚΠΑ2 Καστοριάς 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
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντι−
στοιχεί στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφο−
ρών (εργοδοτών και εργαζοµένων), όπως παρακάτω
υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας
ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφά−
λισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 100% των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων)
εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ
Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τους εργαζόµενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφα−
λίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταµεία, ως ποσό επιχορή−
γησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των
µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργα−
ζοµένων) για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών ει−
σφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) των αντίστοιχων
Επικουρικών Ταµείων, καθώς και στο 100% των µηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων)
εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ
Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το
ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των µηνιαίων ασφα−
λιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων), 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
µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων /
επιχορηγουµένων, που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους
του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε
φορά από την ΕΓΣΣΕ .
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζο−
µένων) και αποδίδεται µέσω της χρέωσης του αλλη−
λόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ−ΟΑΕ∆ και της αντίστοιχης
πίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη, εκτός του
ποσού επιχορήγησης, που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές
εισφορές, των λοιπών επικουρικών ταµείων, το οποίο
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καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση.
Οµοίως θα καταβάλλονται απευθείας στους εργοδό−
τες ποσά επιχορήγησης που ικανοποιούνται µετά από
την θεραπεία των ενστάσεων τους.
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.
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.

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 ∆ιεύθυνση 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 –ΟΑΕ∆).
Όροι
Κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα επιχορη−
γείται από την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής από−
φασης του Προϊσταµένου του ΚΠΑ Καστοριάς.
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα πρέπει να
διατηρείται το καθεστώς απασχόλησης των επιχορη−
γούµενων επαπειλούµενων εργαζόµενων καθώς και του
δεσµευόµενου προσωπικού τους, που υπήρχε πριν την
επιδείνωση των βασικών οικονοµικών µεγεθών της επι−
χείρησης τη τελευταία διετία.
Κατά τη διάρκεια της δέσµευσης πρέπει να υπάρχουν
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης κατά µήνα
για κάθε µισθωτό επιχορηγούµενο ή µη.
Ως τρίµηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριµένου
προγράµµατος θεωρούνται τα τρίµηνα για τα οποία
υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.∆. (Ια−
νουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος
έως Σεπτέµβριος, Οκτώβριος έως ∆εκέµβριος).

Άρθρο 8
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
∆ικαιολογητικά
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 επαπειλούµενων εργαζοµέ−
νων βάσει του προγράµµατος,
• τη χρονολογία πρόσληψης τους,
• τα ηµεροµίσθια που πραγµατοποιήθηκαν κατά
µήνα,
• το συνολικό µηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαι−
ούται ο εργαζόµενος, το οποίο δε θα είναι κατώτε−
ρο του προβλεπόµενου από τις οικείες Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
• το ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες ασφαλιστι−
κές εισφορές µε τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών,
όπως εµφανίζονται στις ΑΠ∆,
• το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, µε το οποίο βα−
ρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασµός ΙΚΑ−ΟΑΕ∆,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα,
• το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται
εκτός του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ−ΟΑΕ∆,
• στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές
των επαπειλούµενων εργαζοµένων για τους οποί−
ους έχει ενταχθεί η επιχείρηση, ότι απασχολήθηκαν
και πληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο
ζητείται η επιχορήγηση.
2) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.),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.
∆ΙΑ∆Π/Α/10067/2007 και ∆ΙΑ∆Π/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
∆ιαδικασία καταβολή επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ηµερών, που ακο−
λουθούν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της Α.Π.∆.

Άρθρο 9
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – ∆εσµεύσεις
1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (επιχορηγούµενες από το πρόγραµµα και
µη) καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράµµατος,
που ανέρχονται συνολικά σε τριάντα έξι (36) µήνες.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το επιχο−
ρηγούµενο προσωπικό της, έχει την υποχρέωση να
συνεχίσει το πρόγραµµα, αντικαθιστώντας τον επιχο−
ρηγούµενο επαπειλούµενο εργαζόµενο µε άλλον εργα−
ζόµενο από την επιχείρηση ο οποίος θα διαθέτει όµοια
χαρακτηριστικά (σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλεξιµότη−
τας του εργαζοµένου που ορίζονται στην παρ.2 του
άρθρου 4Β της παρούσας) εντός τριάντα (30) ηµερών.
Σε περίπτωση µη αντικατάστασης τότε το πρόγραµµα
θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες µει−
ώθηκε το προσωπικό.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το µη επιχο−
ρηγούµενο προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικατα−
στήσει 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
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τον εργοδότη.
Ως µείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύµ−
βαση εργασίας, καθώς και η εθελουσία έξοδος που
γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµ−
µάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων.
2. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνα−
τή η µετατροπή της µερικής απασχόλησης του επιχο−
ρηγούµενου σε πλήρη απασχόληση. Το αντίθετο δεν
επιτρέπεται.
3. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνατή
η χρήση, από τις ενταγµένες επιχειρήσεις, των κείµε−
νων διατάξεων σχετικά µε την διευθέτηση του χρόνου
εργασίας.
4. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία
της, ή να µεταφερθεί εκτός των ορίων του Ν. Καστοριάς
ή να προβεί σε µεταβολή των όρων και προϋποθέσεων
του προγράµµατος, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση
µε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο µεθεπόµενο άρθρο 11.

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
Εάν µετά την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραµµα,
διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων
του προγράµµατος και δεν έχει καταβληθεί επιχορή−
γηση, ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 Καστοριάς προβαίνει
στην ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 14
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των ενταγ−
µένων στο συνολικό πρόγραµµα και των Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, θα επιλύεται µε απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
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.
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ του ΟΑΕ∆
και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος
του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕ∆ επιλύε−
ται µε Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.

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 ΟΑΕ∆.
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.

Άρθρο 15
∆ιαδικασία παρακολούθησης & ελέγχου του προγράµµατος
Ο ΟΑΕ∆ 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 τρίµηνο αναφοράς.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγµατοποιού−
νται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προ−
γράµµατος, η αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. 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 επί−
τευξη των στόχων του συνολικού προγράµµατος, ο
Ο.Α.Ε.∆. τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση
που εντάσσεται στο πρόγραµµα. Ο φάκελος αυτός δια−
τηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.∆. 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.λπ.)
Οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται :
• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο,
στους ελεγκτές υπαλλήλους.
• Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα

Άρθρο 11
∆ιακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε κατα−
βολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση µε από−
δοση µέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρµόζονται οι πα−
ράγραφοι 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 ΟΑΕ∆ 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 ΟΑΕ∆.
Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕ∆, 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.∆. του
κάθε τριµήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριµένο
ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης,
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που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για του−
λάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωµή του προ−
γράµµατος.
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).

Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007−2013 ως επιλέξιµη γεωγραφική περιοχή του Ε.Π
«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» ορίστηκε ο Νοµός
Καστοριάς.
Ε.Π «Εθνικό Αποθεµατικό προβλέπτων»
(3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και
∆υτική Μακεδονία
ΥΨΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
2.364.000,00 € 500
Συνολικός προϋπολογισµός κατανέµεται σε ετησία
βάση ως εξής:
2010: 224.400 €
2011: 1.358.400 €
2012: 679.200 €.





Άρθρο 3
∆ικαιούχοι − Ωφελούµενοι και προϋποθέσεις συµµετοχής
∆ικαιούχοι
1) Ο ΟΑΕ∆ εφόσον έχουν πιστοποιηθεί δοµές του.
2) Όλες οι Πιστοποιηµένες ∆οµές Συνεχιζόµενης Επαγ−
γελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), οι οποίες για την υπο−
βολή της πρότασης τους θα πρέπει να συνεργαστούν
µε την ∆οµή στήριξης του προγράµµατος.
Σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου σε Πιστοποιηµέ−
νες ∆οµές ΚΕΚ θα ακολουθηθεί η διαδικασία ∆ηµόσιου
Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της
προκήρυξης του διαγωνισµού θα περιγράφονται στο
αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης το οποίο θα καταρ−
τίσει η αρµόδια ∆/νση, θα εγκρίνει το ∆.Σ του ΟΑΕ∆ και
θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Ωφελούµενοι
Ωφελούµενοι είναι 350 άνεργοι και 150 εργαζόµενοι
του Νοµού Καστοριάς.
Προϋποθέσεις συµµετοχής:
− Άνεργοι
Τα ωφελούµενα άτοµα που θα ενταχθούν στο πρό−
γραµµα 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 δικαί−
ωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο
εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµ−
φωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης λαµβάνοντας
υπόψη και τα θεµατικά αντικείµενα κατάρτισης που
προτείνει η ∆οµή Στήριξης µε βάση τις τοπικές
ιδιαιτερότητες.
− Εργαζόµενοι
Τα ωφελούµενα άτοµα πρέπει να εργάζονται σε επι−
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που έχει
υποδείξει η ∆οµή Στήριξης του προγράµµατος µετά
από διαβούλευση µε τους κλαδικούς/τοπικούς φορείς
εκπροσώπησης εργοδοτών/εργαζοµένων. Στόχος είναι
η αναβάθµιση των προσόντων για τη διατηρησιµότητα
της θέσης τους στην επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 1
Περιγραφή Ενέργειας−Σκοπός
Η ενέργεια περιλαµβάνει δράσεις κατάρτισης/επα−
νακατάρτισης για 350 ανέργους και 150 εργαζόµενους
σε αντικείµενα που θεωρούνται κρίσιµα για τις ανά−
γκες της αγοράς εργασίας ή των επιχειρήσεων του
Νοµού Καστοριάς συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση
της ανεργίας που αντιµετωπίζει ο Νοµός καθώς και στη
διατηρησιµότητα των θέσεων εργασίας.
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − Χρηµατοδότηση
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του µε αριθµ.
3614/2.12.2007 Νόµου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για
τη «∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών πα−
ρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007−2013»
και σύµφωνα µε την µε αριθµό 6248/244/31−3−2010 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 364/Β/31−03−2010).
Σύµφωνα µε τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄258), µεταξύ των
σκοπών του ΟΑΕ∆ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της
ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στην
αγορά εργασίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), στο πλαίσιο του προ−
γράµµατος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ∆ια−
χείρισης (ΕΦ∆). Με την µε αριθµό Α.Π.30182/ΕΥΣ 4441/12−
7−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ1094 Β) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις
του Ε.Π. ««Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων » στον
ΟΑΕ∆.
Οι δαπάνες για την εφαρµογή της ενέργειας προ−
βλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς
πόρους (Π∆Ε του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµ−
µατος (Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων) 2007−2013.
Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό του
2.364.000 €.
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.





Άρθρο 4
Επιλέξιµες Ενέργειες
Επιλέξιµες ενέργειες είναι οι ενέργειες κατάρτισης
που αναφέρονται σε θεµατικά αντικείµενα που θα προσ−
διοριστούν από τη ∆οµή Στήριξης του Προγράµµατος
και να εξασφαλίζεται ότι η πρόταση:
• Είναι ώριµη, όσον αφορά στις συνεργασίες που απαι−
τούνται, προκειµένου η υλοποίηση του προγράµµα−
τος να επιτύχει τούς στόχους του.
• Λειτουργεί συµπληρωµατικά και εξειδικευµένα στο
πλαίσιο της εταιρικής σχέσης των εµπλεκοµένων
φορέων.
Ενδεικτικά αναφέρονται προταθέντα αντικείµενα
κατάρτισης για ανέργους και εργαζόµενους µετά από
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διαβούλευση µε τους τοπικούς/κλαδικούς φορείς εκ−
προσώπησης εργοδοτών/εργαζοµένων:
1) Άνεργοι
• Χτίσιµο πέτρας.
• Επανακατάρτιση για απόκτηση δεξιοτήτων αποφοί−
των της Σχολής ΟΑΕ∆ (σε ειδικότητες όπως χρωµα−
τιστές, κόφτες, µηχανικοί, φοδραρίστριες κλπ).
• Υπάλληλοι Τουριστικών επιχειρήσεων και υποστή−
ριξης αγροτουριστικών µονάδων.
• Επιµόρφωση ξεναγών και υπαλλήλων κέντρου υπο−
δοχής για απασχόλησή τους σε Κέντρα προβολής
και ξενάγησης φυσικών, περιβαλλοντικών και αρχαι−
ολογικών πόρων του Νοµού.
• Μεταποίηση − τυποποίηση πιστοποιηµένων αγρο−
τικών προϊόντων.
• Εργάτες κατασκευών (π.χ οικοδόµοι−ελαιοχρωµατι−
στές−υδραυλικοί − ηλεκτρολόγοι).
• Εργατοτεχνίτες αποκατάστασης τοπίου, διαχείρισης
και ανάπτυξης φυσικού περιβάλλοντος
• Χειριστές βαρέων µηχανηµάτων.
• Υπάλληλοι γραφείου.
2) Εργαζόµενοι και Άνεργοι
• Κατάρτιση ανειδίκευτων στο τοµέα δέρµα–ύφασµα.
• Κατάρτιση στην εκµάθηση και πιστοποίηση ειδικό−
τητας στην συρραφή αποκοµµάτων της γούνας.
Εφόσον προταθεί από τη ∆οµή Στήριξης του προ−
γράµµατος κατάρτιση στο «χτίσιµο πέτρας», για την
υλοποίηση του προγράµµατος θα πρέπει να έχει εξα−
σφαλιστεί σύµπραξη µε ∆ήµους της περιοχής ή µε εται−
ρείες που θα προσφέρουν δωρεάν τα υλικά προκειµένου
να καλυφθούν από πέτρα, πλινθοδοµές και πεζοδρόµια
διάφορες περιοχές του ∆ήµου, στο πλαίσιο της πρα−
κτικής άσκησης των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα,
συµβάλλοντας και στην αισθητική αναβάθµιση των πε−
ριοχών.
Τα τελικά αντικείµενα κατάρτισης θα προσδιοριστούν
από τη ∆οµή Στήριξης του Προγράµµατος, σύµφωνα µε
τα οποία θα υποβληθούν οι προτάσεις των Αναδόχων
(ΚΕΚ).
Τα προγράµµατα κατάρτισης θα υλοποιηθούν υπό
την εποπτεία του ΟΑΕ∆ και της ∆οµής Στήριξης του
Προγράµµατος, όπως θα διαµορφωθεί στο πλαίσιο της
εταιρικής σχέσης που θα συσταθεί µεταξύ των τοπικών,
κλαδικών, κοινωνικών ή άλλων φορέων.
Παράλληλα το πρόγραµµα κατάρτισης µπορεί να πε−
ριλαµβάνει σε µικρότερο ποσοστό και οριζόντια θέµατα,
όπως:
√ Βασικές αρχές συστηµάτων περιβαλλοντικής δια−
χείρισης
√ Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία.

να συναρτάται άµεσα µε το εκπαιδευτικό αντικείµενο
και να αποτελεί κατ’ ελάχιστο το 60% και κατά µέγιστο
το 80% του συνόλου των ωρών του προγράµµατος κα−
τάρτισης, ενώ για τους ανέργους το θεωρητικό µέρος
θα αποτελεί κατ’ ελάχιστον το 20% του συνόλου των
ωρών του προγράµµατος κατάρτισης.
Υποχρεωτικές ενότητες του προγράµµατος κατάρτι−
σης είναι η υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
εργασιακών σχέσεων και βασικών αρχών λειτουργί−
ας των επιχειρήσεων, καθώς και ενηµέρωσης για την
εφαρµογή της αρχής µη διάκρισης, οι οποίες πρέπει
να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον 5% και µέχρι 10% του
συνόλου των ωρών του θεωρητικού µέρους του προ−
γράµµατος κατάρτισης.
Όσον αφορά στους εργαζόµενους, η κατάρτιση υλο−
ποιείται εκτός ωρών κανονικής απασχόλησης. Η συ−
νολική ηµερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράµ−
µατος δύναται να ανέρχεται σε 4 ώρες την ηµέρα, µε
συχνότητα υλοποίησης έως 3 ηµέρες την εβδοµάδα.
∆εν επιτρέπεται η κατάρτιση τις Κυριακές και επίση−
µες αργίες. Η ηµερήσια κατάρτιση ολοκληρώνεται το
αργότερο µέχρι την 22η ώρα.
Σε ό,τι αφορά στην πρακτική άσκηση, αυτή δύναται
να υλοποιηθεί µε τους ακόλουθους τρόπους:
1. Υλοποίηση εντός ΚΕΚ (σύµφωνα µε το ΕΣ∆ΕΚ).
2. Υλοποίηση στις υποδοµές του ΟΑΕ∆ (Εργαστήρια
Σχολών Μαθητείας). Συµπράξεις ΚΕΚ –ΟΑΕ∆.
3. Υλοποίηση σε επιχείρηση.
Ο αριθµός απουσιών των καταρτιζοµένων επιτρέπεται
σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθµού των ωρών του
προγράµµατος κατάρτισης. Καταρτιζόµενοι που έχουν
πραγµατοποιήσει περισσότερες απουσίες από το 10%
του συνολικού αριθµού των ωρών του προγράµµατος
κατάρτισης δεν τους χορηγείται βεβαίωση κατάρτισης
µετά τη λήξη του προγράµµατος . Το καταβαλλόµενο
εκπαιδευτικό επίδοµα πρέπει να αντιστοιχεί στις ώρες
παρακολούθησης του προγράµµατος. Καταρτιζόµενοι
που έχουν πραγµατοποιήσει περισσότερες απουσίες
από το 10% του συνολικού αριθµού των ωρών του προ−
γράµµατος κατάρτισης δεν δικαιούνται εκπαιδευτικού
επιδόµατος.
Οι καταρτιζόµενοι υποβάλλονται σε εκπαιδευτική αξι−
ολόγηση τόσο κατά την υλοποίηση του προγράµµατος
κατάρτισης όσο και µετά την ολοκλήρωση αυτού. Μετά
το πέρας της κατάρτισης και µετά από επιτυχή αξιο−
λόγηση χορηγείται σε κάθε καταρτιζόµενο βεβαίωση
παρακολούθησης προγράµµατος κατάρτισης η οποία
υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή του ΚΕΚ.
Άρθρο 7
Εκπαιδευτές
Για τους εκπαιδευτές θα ισχύσουν τα προβλεπόµενα
από το ισχύον ΕΣ∆ΕΚ.

Άρθρο 5
Περιεχόµενο εκπαιδευτικού προγράµµατος
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα υποβάλλεται ανά θε−
µατικό αντικείµενο κατάρτισης, στο οποίο θα περιλαµ−
βάνονται και τα εξής:
√ Ο τίτλος του προγράµµατος
√ Ο σκοπός του προγράµµατος
√ Αναλυτικά οι επιµέρους στόχοι του προγράµµα−
τος
√ Συνοπτικό και αναλυτικό περιεχόµενο του προγράµ−
µατος
√ Τα µέσα και οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν
√ Η διάρκεια του προγράµµατος (θεωρία−πρακτική).

Άρθρο 8
Επιλέξιµες δαπάνες
Επιλέξιµες δαπάνες για την κατάρτιση είναι οι ορι−
ζόµενες στο Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης
Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελ−
µατικής Κατάρτισης.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:
Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες
για την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος
θεωρούνται επιλέξιµες, εφόσον αποδεικνύονται από
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που
προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
O προϋπολογισµός κάθε προγράµµατος διαµορφώνε−
ται µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Ε.Σ.∆.Ε.Κ.).

Άρθρο 6
Εκπαιδευτικοί Όροι
Ακολουθούνται οι εκπαιδευτικοί όροι σύµφωνα µε το
ισχύον Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενεργειών Κατάρ−
τισης (ΕΣ∆ΕΚ).
Για τους εργαζόµενους το θεωρητικό µέρος πρέπει

Άρθρο 9
Στοιχεία υπολογισµού συνολικού κόστους
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προγράµµατος κατάρτισης
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προ−
γράµµατος για τους ανέργους ορίζεται στο ποσό των
δώδεκα (12,00) €, ενώ για τους εργαζόµενους στο ποσό
των έντεκα (11,00)€.
Κόστος προγράµµατος:
Άνεργοι: 500Ω*12ΜΩΚ*350= 2.100.000,00 €
Εργαζόµενοι: 160Ω*11ΜΩΚ*150 =264.000,00 €
Συνολικό κόστος: 2.364.000,00 €.
Το εκπαιδευτικό επίδοµα για κάθε άνεργο καταρτιζό−
µενο ανέρχεται σε έξι (6,00) €, ανά ώρα κατάρτισης, ενώ
για κάθε εργαζόµενο ανέρχεται σε πέντε (5,00) € ανά
ώρα κατάρτισης. Το υπόλοιπο ποσό αφορά σε δαπάνες
πιστοποιηµένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Σε περίπτωση µείωσης των ανθρωποωρών κατάρτι−
σης λόγω πραγµατοποίησης απουσιών και µέχρι του
ανωτάτου επιτρεπτού ορίου ανά καταρτιζόµενο το
συνολικό κόστος του Προγράµµατος µειώνεται µε τα
ποσά που αντιστοιχούν στις µη πραγµατοποιηθείσες
αυτές ανθρωποώρες κατάρτισης και ο ΟΑΕ∆ εκδίδει
στη συνέχεια απόφαση αναπροσαρµογής του εγκρι−
θέντος κόστους το αργότερο µέχρι την εξέταση της
αίτησης αποπληρωµής.

κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική
αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρ−
θρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή
µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου στις
περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο της
σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για
µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχο σύγκλισης»
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατι−
κό Απροβλέπτων» 2007 – 2013.
Η µέγιστη δαπάνη για το έτος 2010 θα ανέλθει συνο−
λικά στο ποσό των 6.000 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 προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ 0851). Οι σχε−
τικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν
έσοδα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα
εκταµιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Το τµήµα του προϋπολογισµού που δεν θα καλυφθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» 2007 – 2013» θα καλυφθεί από τον προ−
ϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆.
Β. Οι δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος,
µέσω της ∆οµής Στήριξης για τις συγχρηµατοδοτού−
µενες δράσεις, προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα−
µείο) και από εθνικούς πόρους (Π∆Ε), στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 2, όπου και εντάσσεται: «Μέσο−
µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού
που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή
τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική
και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης
τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές
καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης
του εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους
για το στόχο της σύγκλισης και στις περιφέρειες που
είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του
στόχου σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 2007 – 2013.
Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό
των 80.000 ευρώ και κατανέµεται σε ετησία βάση ως
εξής:
2010: 20.000 €
2011: 40.000 €
2012: 20.000 €.
Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδροµή της πράξης, θα καλυφθεί
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και θα βαρύ−
νει τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ 2493) και στον
προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, έχει προβλεφθεί
πίστωση ύψους 20.000 €.
Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα απο−
τελέσουν έσοδα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επεν−
δύσεων και θα εκταµιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο.
Το τµήµα του προϋπολογισµού που δεν θα καλυφθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό
Απροβλέπτων» 2007 – 2013» θα καλυφθεί από τον προ−
ϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 1
∆ηµοσιότητα και ∆οµή στήριξης για την προώθηση
και εφαρµογή του Προγράµµατος
Η ενέργεια περιλαµβάνει δράσεις για τη δηµοσιότητα,
την προώθηση και εφαρµογή του Προγράµµατος µέσω
της ∆οµής στήριξης.
Α. ∆ηµοσιότητα του Προγράµµατος
Για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του προγράµ−
µατος και την πληρέστερη ενηµέρωση των παραγω−
γικών τοπικών φορέων, των ανέργων και των εργα−
ζοµένων του Νοµού Καστοριάς θα πραγµατοποιηθεί
τουλάχιστον µία Ηµερίδα Προώθησης και ∆ηµοσιότητας
του Τοπικού Ολοκληρωµένου Προγράµµατος.
Β. ∆οµή στήριξης για την προώθηση και εφαρµογή
του Προγράµµατος
Τόσο ο σχεδιασµός των δράσεων που θα εφαρµο−
στούν, όσο και η υλοποίηση τους απαιτείται να έχουν
την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή των κοινωνικών εταί−
ρων της περιοχής. Για αυτό τον λόγο θα συγκροτηθεί −
µε συµµετοχή εκπροσώπων/αντιπροσώπων των κοινωνι−
κών εταίρων − µια ∆οµή Στήριξης του Προγράµµατος, η
οποία θα περιλαµβάνει αφενός την Επιτελική Οµάδα Συ−
ντονισµού και Παρακολούθησης του Σχεδίου, αφετέρου
την/τις οµάδα/ες εργασίας, που θα ασχοληθούν µε την
εκπόνηση των Σχεδίων Παρέµβασης, την τεκµηρίωση
των δράσεων που προτείνονται καθώς και το φυσικό
τους αντικείµενο.
Με απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆ συγκροτούνται
από µέλη της ∆οµής Στήριξης και στελέχη του Οργανι−
σµού µικτές Επιτροπές, οι οποίες θα έχουν την ευθύνη
προώθησης των δράσεων του προγράµµατος.
Άρθρο 2
Πλαίσιο Ένταξης Χρηµατοδότησης
Α. Το κόστος κάθε Ηµερίδας και συνολικά της δαπά−
νης για τη δηµοσιότητα του προγράµµατος θα ανέρ−
χεται µέχρι του ποσού των 6.000 €, η δε δαπάνη του
µέτρου αυτού προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο)
και από εθνικούς πόρους (Π∆Ε), στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 2, όπου και εντάσσεται: «Μέσο−µακρο−
πρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφί−
σταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Τελικές διατάξεις
Λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος, εξειδι−
κεύονται περαιτέρω µε αποφάσεις του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆,
µετά την σύµφωνη γνώµη της οικείας ∆ιαχειριστικής
Αρχής.
Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 2010
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