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Δύο προγράμματα ΟΑΕΔ
για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών
επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων
(Τροποποιητικές αποφάσεις)

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 6248/31−03−2010 Κ.Υ.Α.,
με τίτλο «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της
απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών
εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων»

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (2408 Β).
15. Την αριθμ. Υ275/30.09.2010 (1595 Β) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης Γεώργιου Κουτρουμάνη».
16. Την αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13−10−2010 (1642 Β) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
17. Την αριθμ. 6248/31−03−2010 Κ.Υ.Α. «Ειδικό διετές
πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορή−
γηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη
25.000 ανέργων» (364 Β).
18. Την αριθμ. 3804/28.09.2010 απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το
αριθμ. Β135872/05.10.2010 έγγραφο.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα κοινή υπουρ−
γική απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέ−
ραν αυτής που προκλήθηκε από την αρχική υπ. αριθμ.
6248/31−03−2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό διετές πρόγραμ−
μα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των
ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέρ−
γων», αποφασίζουμε:
την τροποποίηση των άρθρων 1, 7, 8 και 9 της υπ’
αριθμ. 6248/31−03−2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό διετές
πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορή−
γηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη
25.000 ανέργων», ως εξής:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
π.δ. 63/2005 (98 Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (70 Α)
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποί−
ησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με
τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/1989 (79 Α) και το άρθρο 6
του Ν. 2434/1996 (188 Α).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας – επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (40/Α).
6. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3614/2007 (267 Α)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α).
9. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ Β΄ 540), όπως
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
10. Την αριθμ. 53672/4775/17.07.2008 απόφαση της
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» στον «Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 9.12276/
οικ.6.1615/15.07.2009 απόφαση (1501 Β).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (213 Α) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
12. Την αριθμ. 2876/07.10.2009 (2234 Β) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
13. Τις διατάξεις των Π.Δ. 88/2010 (154/Α/07−09−2010)
«Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» και Π.Δ. 89/2010 (154/Α/07−09−2010)
«Διορισμός

«Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μι−
σθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντι−
στοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που
ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που
αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού
μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη
25.000 άνεργων, για πλήρη ή με μερική απασχόληση,
με έμφαση στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές
ομάδες ανέργων οι οποίες αναλύονται ως εξής:
• άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της
σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500
ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης
σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
• γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών
και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών
• πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες
• αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραι−
ότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50
άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που
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δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η
πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ενίσχυση της κα−
θαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της
απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουρ−
γούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου
σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.»

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 Ι.Κ.Α. –
ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε χρήμα και ταυ−
τόχρονα πιστώνεται ισόποσα ο αλληλόχρεος, αφού οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. διαβιβάσουν στα αρμόδια
Κ.Π.Α. ή ΚΠΑ2 κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία των
επιχορηγούμενων επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων,
που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα».

«Άρθρο 7
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντι−
στοιχεί σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφο−
ρών, για πλήρη ή μερική απασχόληση όπως παρακάτω
υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας
ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφά−
λισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και σε μέρος των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει
ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με πλή−
ρη ή μερική απασχόληση, και αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφα−
λίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχο−
ρήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και σε μέρος
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων
Επικουρικών Ταμείων, καθώς και σε μέρος των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει
ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το
ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος των μηνιαίων ασφαλι−
στικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά
καταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέ−
ρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται α) για την πλήρη
απασχόληση οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές
των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν
μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως
ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και β) για τη μερι−
κή απασχόληση οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές
των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν
μέχρι του ύψους του κάθε φορά διαμορφωμένου ποσού
που προκύπτει από τον συνδυασμό του αναφερόμενου
κατώτατου βασικού μισθού, με τις ώρες εργασίας.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζο−
μένων):
α) για τους κοινούς άνεργους,
• ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
• εξήντα τοις εκατό (60%) για το δεύτερο έτος,
β) για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων,
όπως περιγράφονται στο άρθρο 1,
• ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
• ογδόντα τοις εκατό (80% για το δεύτερο έτος,
από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω της
χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.−Ο.Α.Ε.Δ.
και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του
εργοδότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης, που αντι−
στοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές ή μέρους αυτών, των
λοιπών επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται
απευθείας στην επιχείρηση.
Ομοίως θα καταβάλλονται απευθείας στους εργοδό−
τες ποσά επιχορήγησης που ικανοποιούνται μετά από
την θεραπεία των ενστάσεών τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσ−
σερις (24) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δε−
σμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα
(12) μήνες ακόμα.

«Άρθρο 8
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην, αναφερόμενη
στο άρθρο 7, καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγ−
ξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη
επιχείρηση υποβάλλει:
1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
• το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του
προγράμματος,
• τη χρονολογία πρόσληψης,
• τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
• το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιού−
ται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
• το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές
εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως
εμφανίζονται στις ΑΠΔ,
• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύνε−
ται ο αλληλόχρεος λογαριασμός Ι.Κ.Α.−Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα
με το πρόγραμμα,
• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται
εκτός του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.−Ο.Α.Ε.Δ.,
• στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές
των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται
η επιχορήγηση.
2) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συ−
νοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώ−
νεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
3) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεω−
ρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε−
ρότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26−01−2009
Κ.Υ.Α. τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυ−
τεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοι−
κητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της επιχορήγησης
δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.
5) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό
επιχορήγησης
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακο−
λουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ.
του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή
της επιχορήγησης, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο.
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
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διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική
απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υπο−
κατάστημα του Ι.Κ.Α., που ανήκει η έδρα της επιχείρη−
σης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφε−
ρειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης
την εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. θα κοινοποιεί στο Κ.Π.Α.
χρηματικό κατάλογο στον οποίο θα αποτυπώνεται το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί
στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λο−
γαριασμού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου
λογαριασμού (Ι.Κ.Α. –Ο.Α.Ε.Δ.).
Όροι
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορη−
γείται από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλή−
ρους ή μερικής απασχόλησης για τους μισθωτούς και
για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης.
Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης
εργαζόταν λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και
εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχό−
λησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο
πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγη−
ση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση
του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση
υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για είκοσι
(20) ημερομίσθια κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πρέπει να υπάρχουν
είκοσι (20) τουλάχιστον ημερομίσθια κατά μήνα για κάθε
μισθωτό επιχορηγούμενο ή μη.
Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος (δι−
άρκεια επιχορήγησης και περίοδος δέσμευσης) είναι
δυνατόν ο μισθωτός, επιχορηγούμενος ή μη, πλήρους
ή μερικής απασχόλησης, να πραγματοποιήσει μόνο για
(3) τρεις μήνες κατ’ έτος, κάτω των είκοσι (20) ημερο−
μισθίων (από 1−19).
Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου
προγράμματος θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία
υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.Δ. (Ια−
νουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος
έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).»
«Άρθρο 9
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια
του συνολικού προγράμματος, που ανέρχονται συνολικά
σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό
της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες
θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας,
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικό−
τητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχο−
ρηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη
θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία
σύμβαση εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξο−
δος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω
προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων
εθελούσιας εξόδου.
Είναι δυνατή η μετατροπή της μερικής απασχόλησης
του επιχορηγούμενου προσωπικού σε πλήρη. Το αντί−
θετο δεν επιτρέπεται.»
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 6248/31.3.2010 Κ.Υ.Α. με
τίτλο «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απα−

σχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη 25.000 ανέργων» ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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Αριθμ. 21445/856 (3)
Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 6251/31−03−2010 Κ.Υ.Α.,
με τίτλο «Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της
απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών ει−
σφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων».

γραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση
των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000
ανέργων», ως εξής:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα,
δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμή−
νου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση
προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε
περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προ−
βεί 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.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και γυναίκες
αυτοαπασχολούμενες, που απασχολούν έως ένα (1) άτο−
μο, για τη δημιουργία μίας (1) νέας θέσης εργασίας με
σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της ατομικής
τους επιχείρησης, για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως
δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά το διάστημα απουσίας τους
από την επιχείρηση λόγω κυοφορίας, λοχείας ή φροντί−
δας παιδιών εφόσον κατά τον έλεγχο υπαγωγής προ−
σκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά τη λήξη
του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα ενταχθούν
στο πρόγραμμα (από 6 έως 18 μήνες), εφόσον το επιθυ−
μούν δύνανται να συνεχίσουν, το πρόγραμμα σύμφωνα
με τους όρους της με αριθμ. 6251/31−3−2010 Κ.Υ.Α.
Δεν υπάγονται:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά
στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις
του ν. 2190/94 (Φ.Ε.Κ. 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812
(Φ.Ε.Κ. 234/Α/28.12.2009).
- Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής
απασχόλησης (άρθρο 20 του ν. 2956/2001), για μισθω−
τούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη
(έμμεσος εργοδότης).
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
και φύλαξης.
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το−
μέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρα−
κα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση
σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προ−
βληματικές.
- Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι
ή συνδέονται με α΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
- Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους
εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε.,
για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι
συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
- Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
- Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης
είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται
του προγράμματος».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», π.δ.
63/2005 (98 Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (70 Α)
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποί−
ησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με
τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/1989 (79 Α) και το άρθρο 6
του Ν. 2434/1996 (188 Α).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας – επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (40 Α).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (213 Α) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
8. Την αριθμ. 2876/07.10.2009 (2234 Β) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
9. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη»
(2408 Β)
10. Τις διατάξεις των Π.Δ. 88/2010 (154/Α/07−09−2010)
«Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουρ−
γού και Υφυπουργών» και Π.Δ. 89/2010 (154/Α/07−09−2010)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. Υ275/30.09.2010 (1595 Β) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης Γεώργιου Κουτρουμάνη».
12. Την αριθμ. 6251/31−03−2010 (364 Β) Κ.Υ.Α. με τίτλο
«Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχό−
λησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για
την πρόσληψη 40.000 ανέργων»
13. Την αριθμ. 3793/28.09.2010 απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το
αριθμ. Β135872/ 05.10.2010 έγγραφο.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη πέραν αυτής που προκλήθηκε από την αρχι−
κή υπ. αριθμ. 6251/31−03−2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό
τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης
με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την
πρόσληψη 40.000 ανέργων», αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 4, 7 και 9 της υπ. αριθμ.
6251/31−03−2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό τετραετές πρό−

«Άρθρο 7
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
1. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντι−
στοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών,
όπως παρακάτω υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους
κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και της
επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις
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ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών, εκείνων που
το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και
Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφα−
λίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχο−
ρήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφα−
λιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών, για όλους τους
κλάδους κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., καθώς
και στις ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών,
των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και στις
ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών εκείνων που
το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και
Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το
ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές ή
σε μέρος αυτών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά
καταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω
ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακα−
θάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων
που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασι−
κού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων):
α) για τους κοινούς άνεργους,
• εκατό τοις εκατό (100%) για το πρώτο έτος,
• εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το δεύτερο έτος,
• πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο και
• είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το τέταρτο έτος
β) για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων,
όπως περιγράφονται στο άρθρο 1,
• εκατό τοις εκατό (100%) για το πρώτο και το δεύ−
τερο έτος και
• πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο και το τέ−
ταρτο έτος από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω της
χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.−Ο.Α.Ε.Δ.
και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του
εργοδότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης, που αντι−
στοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές ή μέρους αυτών, των
λοιπών επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται
απευθείας στην επιχείρηση.
Ομοίως θα καταβάλλονται απευθείας στους εργοδό−
τες ποσά επιχορήγησης που ικανοποιούνται μετά από
την θεραπεία των ενστάσεών τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε σαράντα
οκτώ (48) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δε−
σμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα
(12) μήνες ακόμα.
2. Το ποσό επιχορήγησης για τις γυναίκες αυτοα−
πασχολούμενες που απασχολούν έως ένα (1) άτομο,
για το προσωπικό των κατηγοριών 7.1α΄ και 7.1β΄ του
παρόντος που θα προσλάβουν, για την υποστήριξη της
λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης, για χρονικό
διάστημα από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά το
διάστημα απουσίας τους από την επιχείρηση λόγω κυ−
οφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών υπολογίζεται σε
ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών
και εργαζομένων) ως εξής:
α) για τους κοινούς άνεργους,
• εκατό τοις εκατό (100%) για την χρονική περίοδο
έως δέκα οχτώ (18) μήνες,
• εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το υπολει−
πόμενο χρονικό διάστημα έως την συμπλήρωση του
δεύτερου έτους,
• πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο έτος και
• είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το τέταρτο έτος
β) για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων,
όπως περιγράφονται στο άρθρο 1,

• εκατό τοις εκατό (100%) για την χρονική περίοδο
έως δέκα οχτώ (18) μήνες και την περίοδο από δέκα
εννιά (19) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες και
• πενήντα τοις εκατό (50%) για το τρίτο και το τέταρτο έτος
από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω της
χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.−Ο.Α.Ε.Δ.
και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του
εργοδότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης, που αντι−
στοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές ή μέρους αυτών, των
λοιπών επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται
απευθείας στην επιχείρηση.
Ομοίως θα καταβάλλονται απευθείας στους εργοδό−
τες ποσά επιχορήγησης που ικανοποιούνται μετά από
την θεραπεία των ενστάσεων τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό
διάστημα από έξι (6) μήνες έως δεκαοκτώ (18) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι γυναίκες αυτοα−
πασχολούμενες εφόσον το επιθυμούν, δύναται να συ−
νεχίσουν το πρόγραμμα, για το υπολειπόμενο χρονικό
διάστημα μέχρι την συμπλήρωση των σαράντα οκτώ (48)
μηνών επιχορήγησης και της δέσμευσης των δώδεκα
(12) μηνών χωρίς επιχορήγηση, σύμφωνα με τους όρους
της με αριθμ. 6251/31−3−2010 Κ.Υ.Α.
3. Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφε−
ρόμενου 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 Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ., καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. σε χρήμα και
ταυτόχρονα πιστώνεται ισόποσα o αλληλόχρεος, αφού
οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. διαβιβάσουν στα αρ−
μόδια Κ.Π.Α. ή Κ.Π.Α.2 κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία
των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων και των ασφαλι−
σμένων, που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα».
«Άρθρο 9
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια
του συνολικού προγράμματος, που ανέρχονται συνολικά
σε 60 μήνες, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 7.2 του
παρόντος, που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν το πρό−
γραμμα μέχρι την συμπλήρωση των σαράντα οκτώ (48)
μηνών επιχορήγησης και της δέσμευσης των δώδεκα
(12) μηνών χωρίς επιχορήγηση.
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 ειδικό−
τητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχο−
ρηγούμενη 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».
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 6251/31.3.2010 Κ.Υ.Α., με τίτ−
λο «Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απα−
σχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη 40.000 ανέργων» ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010
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