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Απόφαση 26261/867 (4)/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 26261/867 (4)/2009
Κατάρτιση Ειδικού Συνδυασµένου Προγράµµατος
Απασχόλησης
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Αντικατάσταση Κατάρτιση Ειδικού Συνδυασµένου Προγράµµατος Απασχόλησης
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ B’ αρ. 1832/3 Σεπτεµβρίου 2009)
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.∆. και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄).
4. Τις διατάξεις των παρ. 1. 7 και 8 του άρθρου 29 του
ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας
και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως
συµπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989
«Προώθηση της απασχόλησης και επαγγελµατικής κα−
τάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 79 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 Ι. παράγραφος 1 του
ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 β του άρθρου 2 του π.δ.
164/2004.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31
Α΄), όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου
74. παράγραφος 1α του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α΄).
8. Τη διάταξη του άρθρου 15 του ν. 3790/2009 «Εται−
ρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου
και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθµιση
φορολογικών θεµάτων, θεµάτων του Νοµικού Συµβουλί−
ου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄).
9. Την υπ’ αριθµ. 1666/∆10Ε89/13.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 40 Β΄).
10. Την υπ’ αριθµ. 8780/208/26.3.2009 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών και του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισµός των απαραίτητοι
δικαιολογητικών, κριτηρίων επιλογής, του τρόπου και
κάθε. άλλου σχετικού θέµατος, για την εφαρµογή των
διατάξεων των παραγρ. 1−4 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για
την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 690 Β΄).
11. Την υπ’ αριθµ. 16055/477/13.7.2009 κοινή υπουργική
απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας «Ειδικό Συνδυασµένο Πρόγραµµα Απασχόλησης»
στις επιχειρήσεις των ∆ήµων (ΦΕΚ 1401 Β’).
12. Την υπ’ αριθµ. 4074/25.8.2009 απόφαση του ∆.Σ. του
Ο.Α.Ε.∆. (αριθµ. Συνεδρ. 33/25.8.2009), που µας διαβιβά−
σθηκε από τον Ο.Α.Ε.∆. µε το υπ’ αριθµ. Β
136139/27.8.2009 έγγραφό του.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισµού (ΠΥ) του Ο.Α.Ε.∆. ύψους
28.000.000,00 ευρώ κατά το τρέχον οικονοµικό έτος,

100.000.000.00 ευρώ κατά το έτος 2010, 100.000.000,00
ευρώ κατά το έτος 2011 και 72.000.000,00 ευρώ κατά το
έτος 2012. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί για µεν το
τρέχον οικονοµικό έτος από τις εγγεγραµµένες πιστώ−
σεις στον Π/Υ του ΟΑΕ∆ (ΚΑΕ 2493.00) για δε τα επόµε−
να οικονοµικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν
προς τούτο στον ανωτέρω Π/Υ. Επίσης προκαλείται:
α) δαπάνη σε βάρος του Π/Υ του ΟΑΕ∆ από τη διενέρ−
γεια ελέγχων της υλοποίησης του προγράµµατος, η
οποία δεν µπορεί να εκτιµηθεί, καθόσον εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός πραγµατοποιούµενων
ελέγχων κ.λπ., β) ενδεχόµενη δαπάνη σε βάρος του Π/Υ
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από τυχόν παροχή ιατροφαρµακευτι−
κής περίθαλψης στους απασχολουµένους του εν λόγω
προγράµµατος κατά τα έτη 2009 έως 2012, η οποία
αντιρροπείται από τα έσοδα που θα προέλθουν από τις
σχετικές ασφαλιστικές εισφορές, αποφασίζουµε:
Την κατάργηση της υπ’ αριθµ. 16055/477/13.7.2009 κοι−
νής απόφασής µας «Ειδικό Συνδυασµένο Πρόγραµµα
Απασχόλησης» στις επιχειρήσεις των ∆ήµων (ΦΕΚ 1401
Β΄) και την αντικατάστασή της µε νέα όµοια, η οποία
έχει ως εξής:
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των συνεπειών της
διεθνούς οικονοµικής κρίσης στους εργαζόµενους της
χώρας µας, απαιτείται η συστράτευση του συνόλου
των θεσµικών φορέων της πολιτείας, των κοινωνικών
και παραγωγικών δυνάµεων και ιδιαίτερα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ο ρόλος της οποίας στην απασχόληση
είναι κρίσιµος και αποφασιστικός.
Με το παρόν πρόγραµµα 20.000 άνεργοι, ηλικίας 18−
64 ετών, µε προτεραιότητα σε αυτούς που λαµβάνουν
ή πρόκειται να λάβουν επίδοµα ανεργίας, θα τοποθε−
τηθούν σε θέσεις εργασίας σε Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού Νοµικά Πρόσωπα των Ορ−
γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού και φο−
ρείς της διάταξης του αρθρ. 15 του ν. 3790/2009. Το
πρόγραµµα δύναται να έχει διάρκεια µέχρι και τριάντα
έξι (36) µήνες.
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι εργοδότες−φορείς δύνανται να επιχορηγηθούν:
Α) Τουλάχιστον για το 70% των θέσεων που αιτούνται,
µε την πρόσληψη επιδοτούµενων ανέργων µέσω της
επέκτασης του παγίου προγράµµατος µετατροπής του
επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα απασχόλησης.
Β) Μέχρι το 30% των θέσεων που αιτούνται, µε την
πρόσληψη µη επιδοτούµενων ανέργων ή ανέργων
ενταγµένων σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας.
Ειδικά στις περιπτώσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης Α΄ βαθµού µε λιγότερους από 5.000 κατοίκους,
τουλάχιστον το 30% των θέσεων που καλύπτουν πρέπει
να αφορά στην πρόσληψη επιδοτούµενων ανέργων µέσω
της επέκτασης του παγίου προγράµµατος µετατροπής
του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα απασχόλησης.
Για το σύνολο του χρονικού διαστήµατος απασχό−
λησης, οι εργοδότες−φορείς θα λαµβάνουν ως επιχο−
ρήγηση από τον ΟΑΕ∆ ποσό ισοϋψές του επιδόµατος
ανεργίας που ελάµβανε (ή είχε κατοχυρώσει δικαίωµα
λήψης) ο τοποθετούµενος άνεργος πριν την πρόσληψή
του (στην περίπτωση επιδοτούµενων ανέργων) ή του
βασικού επιδόµατος ανεργίας (στην περίπτωση λοιπών
ανέργων), αναπροσαρµοζόµενο κατά τη διάρκεια υλο−
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σχόλησης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισµού του ΟΑΕ∆ δεδοµένου ότι θα καλυφθεί Από
τον κλάδο Ανεργίας Στράτευσης του Ο.Α.Ε∆., ενώ για
τη β΄ φάση καθώς και για το πρόγραµµα επιχορήγησης
Ν.Θ.Ε. για ανέργους που δεν λαµβάνουν επίδοµα ανερ−
γίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493.
Το ποσό των 300.000.000,00 ευρώ επιµερίζεται ως
εξής:
Για το έτος 2009: 28.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2010. 100.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2011: 100.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2012: 72.000.000,00 ευρώ.
6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις
του προγράµµατος σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 8780
208/26.3.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
µίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, ενώ ειδικά σε ό,τι αφορά
στη διαδικασία της καταβολής επιχορήγησης από τον
ΟΑΕ∆ (παρ. 7 και 8 της 8780/208/26.3.3009 κοινή
υπουργική απόφαση) αυτή θα µπορεί να καθορίζεται και µε
άλλο τρόπο, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΟΑΕ∆.
Σηµειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του προγράµµατος οι εργοδότες−φορείς δεν θα πρέπει
να παρουσιάζουν µείωση προσωπικού λόγω καταγγε−
λίας σύµβασης εργασίας. Εξαιρούνται οι καταγγελίες
σύµβασης εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο
που αφορά στον εργαζόµενο.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ποίησης του προγράµµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Όσον αφορά στην ένταξη εργοδοτών−φορέων µέσω
της επέκτασης του παγίου προγράµµατος µετατροπής
του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα απασχόλησης:
Η α΄ φάση του προγράµµατος υλοποιείται σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. 8780/208/26.3.2009 κοινή υπουργική
απόφαση, διαρκεί όσο και το χρονικό διάστηµα για το
οποίο ο άνεργος έχει κατοχυρώσει δικαίωµα λήψης
επιδόµατος ανεργίας, ενώ η β΄ φάση είναι το υπολει−
πόµενο χρονικό διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση των 36
µηνών. Κατά τη διάρκεια της β΄ φάσης, ο τοποθετούµε−
νος ασφαλίζεται και για τον κλάδο ανεργίας.
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος δεν επιτρέ−
πεται η υπερωριακή απασχόληση των προσλαµβανόµε−
νων ανέργων, καθώς και η απασχόλησή τους κατά τις
νυχτερινές ώρες ή Κυριακές και αργίες.
Το «ειδικό συνδυασµένο πρόγραµµα απασχόλησης»
αποτελεί ειδικό πρόγραµµα ένταξης ανέργων στην αγο−
ρά εργασίας κατά την έννοια του άρθρ. 2, παρ. 2β του
π.δ. 164/2004 και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής
του ανωτέρω Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
3. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε, περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων η
προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε πληρωµή ποσού
της επιχορήγησης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ.
7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 262/1982, όπως συµπλη−
ρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η
επιχορήγηση διακόπτεται µε επιστροφή του αναλο−
γούντος ποσού.
4. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των δικαιολο−
γητικών και όσον αφορά στην α΄ φάση ισχύουν τα οριζό−
µενο στην υπ’ αριθµ. 8780/208/16.3.2009 κοινή υπουργική
απόφαση. Όσον αφορά στη β΄ φάση του προγράµµατος
µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα απα−
σχόλησης καθώς και στην επιχορήγηση για ανέργους
που δεν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας, η αξίωση για
καταβολή επιχορήγησης παραγράφεται µετά από 60
ηµέρες από τη λήψη του εκάστοτε τριµήνου.
5. ∆ΑΠΑΝΗ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους µέχρι 300.000.000,00 ευρώ για την
τετραετία 2009−2012.
Συγκεκριµένα για την α΄ φάση του προγράµµατος
µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επίδοµα απα−
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Αθήνα, 3 Σεπτεµβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠPOKOΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

