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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

«Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων
επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη ηοςλάσιζηον 400.000 θέζεων επγαζίαρ, ζε
επισειπήζειρ και γενικά επγοδόηερ ηος ιδιωηικού ηομέα»
(ΚΥΑ 19721/790/15 .10.2010)
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To πξφγξακκα αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ κε
επηδφηεζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηε διαηήπηζη ηοςλάσιζηον 400.000 θέζεων
επγαζίαρ, ζε επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα
ζα αξρίζεη ζηηο 21-10-2010 ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. Β 138138/21-10-2010 απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηή ηνπ Οξγαληζκνχ.
θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηρνξήγεζε 200.000 ζέζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζε
επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ κε
κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεληαίεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, σο θίλεηξν γηα ηε
δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 400.000 ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθανθηψ (18)
κελψλ, κε έκθαζε ζηηο εηδηθέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο :


Άηνκα κε αλαπεξία



Δξγαδφκελνη ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ

Οη εληαγκέλεο επηρεηξήζεηο ζα επηρνξεγεζνχλ γηα ην 50% ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
απαζρνινχλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπο θαη εηδηθφηεξα γηα έλαλ (1) έσο
θαη νγδφληα (80) εξγαδφκελνπο θαη’ αλψηαην φξην, κε ηελ πξνυπφζεζε λα δηαηεξήζνπλ, ίζν
αξηζκφ ηνπιάρηζηνλ κε επηρνξεγνχκελσλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρνξεγνπκέλσλ
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

1. Πλαίζιο ένηαξηρ - σπημαηοδόηηζη
1. Οη εληζρχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ΚΤΑ ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ
θαζεζηψηνο λ.304/2009 ζην πιαίζην ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
«Πξνζσξηλφ θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηε ιήςε κέηξσλ θξαηηθήο ελίζρπζεο κε ζθνπφ λα
ζηεξηρζεί ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο
ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο» (2009/C83/01).
Βάζεη ηνπ σο άλσ θαζεζηψηνο, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα επηρεηξήζεηο έωρ ηιρ
31-12-2010.
2. Η ελίζρπζε πνπ ζα ιάβεη κηα επηρείξεζε βάζεη ηεο παξνχζαο, αζξνηδφκελε κε
νπνηαδήπνηε άιιε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο έρεη ιάβεη ή ζα ιάβεη ε επηρείξεζε βάζεη ηεο
σο άλσ Αλαθνίλσζεο ή βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο εληζρχζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) αξηζκ. 1998/2006 θαηά ηελ πεξίνδν 01.01.2008 έσο
31.12.2010, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 500.000 επξψ. Ωο εκεξνκελία ιήςεο ηεο
ελίζρπζεο λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ σο άλσ έιεγρν ηεο ζψξεπζεο αζξνίδνληαη θαη νη εληζρχζεηο ήζζνλεο
ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ιάβεη νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξήζεηο.
πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο κηα απφ ηηο
παξαθάησ ζρέζεηο:
α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ
εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο
β) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ηειεπηαίαο
γ) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε επηρείξεζε
βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
απηήο ηεο ηειεπηαίαο
δ) κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε ηεο, βάζεη
ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο,
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ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ απηήο ηεο
επηρείξεζεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο κέζσ ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή
νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 20% θαη ελεξγνχλ απφ
θνηλνχ ζεσξνχληαη επίζεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.
Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζηελ ίδηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ππφ
ηελ έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί Γηθαηνδνζίαο
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ.

2. Ρόλορ ηος ΟΑΔΓ
χκθσλα κε ηνλ Ν. 2956/2001 (ΦΔΚ Α΄258), κεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηνπ ΟΑΔΓ είλαη ε ελίζρπζε
θαη δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο
χκθσλα κε ηε παξ.3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15-03-2010) ν ΟΑΔΓ
κπνξεί λα επηδνηεί κέρξη θαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
(εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) γηα ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ ζε επηρεηξήζεηο ή εξγνδφηεο, βάζεη
πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο αλέξγσλ πνπ θαηαξηίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ.

3. Γικαιούσοι, ωθελούμενοι και πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ
Α. Γικαιούσοι
Γηα λα ππαρζεί κηα επηρείξεζε ζην πξφγξακκα, δελ ζα πξέπεη λα έρεη πξνβεί, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, ζε κείσζε πξνζσπηθνχ.
Ωο κείσζε πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη ε
εζεινπζία έμνδνο πνπ γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηε, κέζσ πξνγξακκάησλ παξνρήο
νηθνλνκηθψλ θπξίσο θηλήηξσλ εζεινχζηαο εμφδνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε ζα
πξέπεη λα έρεη πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηνχ έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα.
Η αλσηέξσ πξνυπφζεζε ηζρχεη θαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ
κεηαβίβαζε ή αιιαγή λνκηθήο κνξθήο ή δηάιπζε θαη επαλαιεηηνπξγία ζηνλ ίδην ή ζε άιιν
ρψξν κε ην απηφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο.
β) Η επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα γηα ην 50% ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχζε
θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηεο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαη απφ έλα
(1) κέρξη νγδφληα (80) άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη’ αλψηαην φξην, κε ηελ πξνυπφζεζε λα
δηαηεξήζεη ίζν ηνπιάρηζηνλ αξηζκφ κε επηρνξεγνχκελσλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ
επηρνξεγνπκέλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο ηεο παξ.7, θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηνη γηα δεθανθηψ (18) κήλεο. ηελ πεξίπησζε πνπ
πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα αλάγεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν
αθέξαην αξηζκφ.
γ) Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, σο εμήο:
i.

ην 50% ησλ επηρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ, ήηνη 100.000, ζα θαιπθζνχλ απφ ηηο πνιχ
κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 2-9 άηνκα, θαηά ηελ εκεξνκελία
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα,

ii.

ην 30% ησλ επηρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ, ήηνη 60.000, ζα θαιπθζνχλ απφ ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 10-49 άηνκα, θαηά ηελ εκεξνκελία εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα, θαη
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iii. ην 20% ησλ επηρνξεγνχκελσλ ζέζεσλ, ήηνη 40.000, ζα θαιπθζνχλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 50 άηνκα θαη άλσ, θαηά ηελ εκεξνκελία
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα.
Γεν ςπάγονηαι:


Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηέπνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο,
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/94 (ΦΔΚ 28/Α/03.03.1994) θαη ηνπ Ν.3812 (ΦΔΚ
234/Α/28.12.2009).



Σα λπρηεξηλά θέληξα



Οη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο.



Οη επνρηθέο επηρεηξήζεηο γηα ην επνρηθφ πξνζσπηθφ ηνπο.



Οη έκκεζνη εξγνδφηεο



Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο
θαη ηνπ άλζξαθα, ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ κεηαπψιεζε ζε κεηαπξάηεο ή εκπφξνπο θαη ε επηρνξήγεζε
κεηαθπιχεη ζηνπο παξαγσγνχο.



Οη επηρεηξήζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο πνπ απαζρνινχληαη απφ ηελ 22
ε
βξαδηλή (έλαξμε σξαξίνπ) έσο θαη ηελ 6 πξστλή (ιήμε σξαξίνπ).



Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα άηνκα πνπ είλαη ζχδπγνη ή ζπλδένληαη κε α’ βαζκνχ ζπγγέλεηα
εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κε ηνλ επηρεηξεκαηία.



Οη Ο.Δ., Δ.Δ., Α.Δ., θαη Δ.Π.Δ. γηα ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ., γηα ηα
κέιε ηνπ Γ.. ζηηο Α.Δ., γηα ηνπο εηαίξνπο ζηηο Δ.Π.Δ., θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη νη
ζπγγελείο α’ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο απηψλ.



Οη ζπλεηαηξηζκνί γηα ηα κέιε ηνπο.



Όηαλ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ κίαο επηρείξεζεο είλαη ζχλζεην θαη ην έλα απφ ηα
αληηθείκελα εμαηξείηαη ηνπ πξνγξάκκαηνο.



επηρεηξήζεηο εηο βάξνο ησλ νπνίσλ εθθξεκεί αλάθηεζε πξνεγνχκελσλ θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ



Οη επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ πξνβιεκαηηθέο ηελ 1-8-2008.
1
i. Μηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε (ΜΜΔ) ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε φηαλ πιεξνί
ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
α) αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ
ην κηζφ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ
απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή
β) αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε
επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο, θαη πάλσ απφ ην
έλα ηέηαξην απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα
ηειεπηαίσλ κελψλ, ή
γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ ε ζρεηηθή επηρείξεζε πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο εγρψξηαο λνκνζεζίαο ψζηε λα ππαρζεί ζε ζπιινγηθή πησρεπηηθή
δηαδηθαζία.
Οη ΜΜΔ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ρξφλν κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο δελ ζεσξνχληαη, γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φηη είλαη πξνβιεκαηηθέο αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ
δηάζηεκα, εθηφο εάλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν (γ) ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ.
ii. Μηα κεγάιε επηρείξεζε ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

ε

ψξα

1

Ο ορισμός της ΜΜΕ αναυέρεται στο παράρτημα Ι τοσ Καν.800/2008 της ΕΕ (ΕΕ L214 της
9.8.2008, σελ.3).
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α) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ
ην κηζφ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ
απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή·
β) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε
επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο, θαη πάλσ απφ ην
έλα ηέηαξην ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα
ηειεπηαίσλ κελψλ, ή·
γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ εζληθνχ
δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή ηεο ζε ζπιινγηθή πησρεπηηθή δηαδηθαζία.
Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρεη θακία απφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ, κηα εηαηξεία κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή,
ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ νη ζπλήζεηο ελδείμεηο κηαο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο φπσο
αχμεζε ησλ δεκηψλ, κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, δηφγθσζε ησλ απνζεκάησλ,
πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, θζίλνπζα ηακεηαθή ξνή, απμαλφκελε δαλεηνιεςία,
αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ θαζψο θαη εμαζζέληζε ή εμαθάληζε ηεο αμίαο ηνπ
θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. ηηο ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ήδε
θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή λα απνηειεί αληηθείκελν ζπιινγηθήο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη.
ii. Μηα κεγάιε επηρείξεζε ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ
ην κηζφ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ
απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή·
β) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε
επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απσιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο, θαη πάλσ απφ ην
έλα ηέηαξην ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη απσιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα
ηειεπηαίσλ κελψλ, ή·
γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ εζληθνχ
δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή ηεο ζε ζπιινγηθή πησρεπηηθή δηαδηθαζία.
Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρεη θακία απφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ, κηα εηαηξεία κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή,
ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ νη ζπλήζεηο ελδείμεηο κηαο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο φπσο
αχμεζε ησλ δεκηψλ, κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, δηφγθσζε ησλ απνζεκάησλ,
πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα, θζίλνπζα ηακεηαθή ξνή, απμαλφκελε δαλεηνιεςία,
αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ θαζψο θαη εμαζζέληζε ή εμαθάληζε ηεο αμίαο ηνπ
θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. ηηο ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ήδε
θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή λα απνηειεί αληηθείκελν ζπιινγηθήο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη.
Β. Ωθελούμενοι
Ωθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηεο
επηρείξεζεο, είλαη εξγαδφκελνη, κε έκθαζε ζηηο εηδηθέο νκάδεο νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο:
ν

 εξγαδφκελνη ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ (νη νπνίνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 49 έηνο ηεο
ν
ειηθίαο ηνπο, δειαδή λα δηαλχνπλ ην 50 έηνο) θαη
 εξγαδφκελνη κε αλαπεξίεο.
Οη σθεινχκελνη εξγαδφκελνη πξέπεη:


λα αλήθνπλ ζην κφληκν πξνζσπηθφ θαη νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζηηο
επηρεηξήζεηο κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα δεθανθηψ (18) κελψλ.



λα εξγάδνληαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο
επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Σα σθεινχκελα άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο
Δ.Δ. ή λα είλαη νκνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηελ ρψξα καο
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θαζψο θαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηελ
ρψξα καο.
Δξαιπέζειρ
i. ην πξφγξακκα δελ εληάζζνληαη γηα επηρνξήγεζε:


Οη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη δελ
επεθηείλεηαη ε ζχκβαζή ηνπο



Οη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη δελ
κεηαηξέπεηαη ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο



Οη εξγαδφκελνη νη νπνίνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε έκκεζν εξγνδφηε



Οη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη είλαη εληαγκέλνη ζε άιιν πξφγξακκα απαζρφιεζεο (ΝΘΔ) ηνπ
ΟΑΔΓ ή ζε πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ή
κέξνπο απηνχ

 Οη εξγαδφκελνη πνπ πξνζειήθζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο

επηρείξεζεο φπσο ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο απφ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ
εληάζζνληαη ζε άιιν θαζεζηψο ελίζρπζεο.
Η αλσηέξσ δηάηαμε δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ιάβεη θξαηηθέο
ή θνηλνηηθέο εληζρχζεηο, θαη νη κηζζνινγηθέο δαπάλεο (άκεζν ή έκκεζν κηζζνινγηθφ
θφζηνο) ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο
ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.



Οη πξαθηηθά αζθνχκελνη π.ρ. ησλ Α.Σ.Δ.Ι. θαη ησλ ρνιψλ Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ.



Άηνκα πνπ ηνπνζεηνχληαη αλαγθαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2643/98.



Οη εξγαδφκελνη πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ θχξηα αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ.

ii. Οη αλσηέξσ θαηεγνξίεο δελ πξνζκεηξνχληαη θαη ζηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ βάζεη ηνπ
νπνίνπ ζα ππνινγηζηεί ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ επηρνξεγνχκελσλ εξγαδνκέλσλ, πιελ ησλ
κεξηθά απαζρνινχκελσλ ηνπ εδ.β ηεο παξ.7i.

4. Γιαδικαζία ςπαγωγήρ δικαιούσων
i. Μεηά ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα
εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε
ππαγσγήο ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr) θαη ηελ
απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ (http://ait.oaed.gr/) ζην ΚΠΑ ή
ΚΠΑ2, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο
επηιέγνληαο απφ ηε ζρεηηθή ζηήιε.
Δπηπιένλ, νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε βάζεη
ηνπ πξνηχπνπ πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ σο άλσ ηζηνζειίδα:
i) ζρεηηθά κε ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) ή νη εληζρχζεηο βάζεη ηνπ
Πξνζσξηλνχ Πιαηζίνπ πνπ ηπρφλ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε απφ 1-1-2008 έσο 31-12-2010
(θαζψο θαη νη ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο) ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ είλαη
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ,
ii) φηη ε επηρείξεζε δελ ήηαλ πξνβιεκαηηθή, φπσο νξίδεηαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.3.Α
iii) φηη δελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο αλάθηεζε παιαηάο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη
iv) φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί
ζηελ ίδηα δήισζε ζα βεβαηψλεηαη ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα θαη ζα δειψλεη φηη έιαβε
γλψζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη θαη πιεξνί.
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ii. Δάλ ε επηρείξεζε δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα, θαη επηζπκεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα θαη
γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα, ηφηε ζα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε, φπσο αλαθέξεηαη ζηo εδ.1 ηεο παξ.4,
ζηελ Τπεξεζία ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.
iii. Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
iv. Μεηά ηελ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο απφ ην ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ
αηηήζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά ν δηθαηνχρνο, οθείλει ενηόρ
πένηε (5) ημεπών να πποζκομίζει ζηην Τπηπεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αληίγξαθν ηεο αλσηέξσ
αίηεζεο θαζψο θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ζπκπιεξσκέλεο ζε φια ηα πεδία, κε ηελ ππνγξαθή
ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ θαη ηε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο
ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαιαβή ησλ αλσηέξσ ζα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο ή
απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Η εγθξηηηθή απφθαζε ζα θνηλνπνηείηαη άκεζα ζηνλ δηθαηνχρν, ζην
ππνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ πνπ αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ Τπεξεζία
(ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο γηα
ην νπνίν επηζπκεί ε επηρείξεζε λα επηρνξεγεζεί.
ε νξηαθέο πεξηπηψζεηο πνπ ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηηο αηηεζείζεο ζέζεηο καδί κε ηηο ηπρφλ
θξαηηθέο ή θνηλνηηθέο εληζρχζεηο πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε, πξνζεγγίδνπλ ην αλψηαην
πξνβιεπφκελν πνζφ ελίζρπζεο, θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξηδφκελσλ ζην δεχηεξν εδάθην ηεο
παξ.1, ε επηρείξεζε ζα πξνζθνκίδεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο κε ηηο κεληαίεο
αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ θιάδν ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κεηθηή, ΒΑΔ,
επαγγεικαηηθφο θίλδπλνο), θαζψο θαη ηα πνζνζηά αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, πξνθεηκέλνπ λα
ειεγρζεί ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο.

5. Ποζό και διάπκεια επισοπήγηζηρ
A. Ποζό επισοπήγηζηρ
α. Ωο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεληαίεο εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο, γηα φινπο ηνπο θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (κεηθηή, ΒΑΔ θαη
Δπαγγεικαηηθφο Κίλδπλνο) θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ ΔΣΔΑΜ, θαζψο θαη ζηηο
κεληαίεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, εθείλσλ πνπ ην ΙΚΑ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ Φνξέσλ
θαη Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ αληί ηνπ ΔΣΔΑΜ, αζθαιίδνληαη ζε άιια Δπηθνπξηθά Σακεία, σο
πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ησλ αληίζηνηρσλ κεληαίσλ
εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, γηα φινπο ηνπ θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζηηο
κεληαίεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ αληίζηνηρσλ Δπηθνπξηθψλ Σακείσλ, θαζψο θαη ησλ
εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, εθείλσλ πνπ ην ΙΚΑ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ Φνξέσλ θαη
Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Δπίζεο, σο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη επηπιένλ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο, ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη ησλ επηδνκάησλ αδείαο, γηα ηνπο κήλεο
πνπ απηά θαηαβάιινληαη.
Σν πνζφ επηρνξήγεζεο απνδίδεηαη κέζσ ηεο ρξέσζεο ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ΙΚΑΟΑΔΓ θαη ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ εξγνδφηε, ζε πνζνζηφ:
i.

εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Ωο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν
ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο κεληαίεο
αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη
ηνπ χςνπο ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ.

ii.

εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) γηα εξγαδφκελνπο ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ. Ωο βάζε γηα ηνλ
πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη
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πξαγκαηηθέο κεληαίεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ
πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ ρηιίσλ νθηαθνζίσλ (1.800) επξψ.
iii. εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) γηα ηνπο θνηλνχο εξγαδφκελνπο. Ωο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν
ππνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ πνζνχ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο κεληαίεο
αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη
ηνπ χςνπο ησλ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ (1.300) επξψ.
Οη αμηψζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηα παξαπάλσ πνζά ηεο επηρνξήγεζεο πνπ δελ
ηθαλνπνηνχληαη κέζσ ηνπ αιιειφρξενπ ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε.
β. ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ πνπ
πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.1.

B. Γιάπκεια επισοπήγηζηρ
Η δηάξθεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηνπο δεθανθηψ (18) κήλεο, εθ ησλ
νπνίσλ νη δψδεθα (12) κήλεο αθνξνχλ ζε επηρνξήγεζε θαη νη ππφινηπνη έμη (6) κήλεο ζε
δέζκεπζε, ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξ.7.

6. Γιαδικαζία καηαβολήρ επισοπήγηζηρ
A. Τποβολή αίηηζηρ
Δληφο ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ηεο Α.Π.Γ. ηνπ θάζε ηξηκήλνπ, ε επηρείξεζε ππνβάιιεη ηελ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο θαη
νλνκαζηηθή θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ γηα ην νπνίν επηζπκεί λα επηρνξεγεζεί (ρσξηζηά γηα έδξα
θαη ηπρφλ ππνθαηαζηήκαηα).
Οη εληαγκέλεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα,
ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ζηελ
Τπεξεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ε Τπεξεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε γηα θαηαβνιή ηεο
επηρνξήγεζεο ζην πξφγξακκα, ζα ελεκεξψλεη άμεζα ηελ Τπεξεζία ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο
νπνίαο αλήθεη ην ππνθαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ειέγρνπ
ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα
θνηλνπνηνχληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.

B. Γικαιολογηηικά
Η αξκφδηα Τπεξεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) ζα πξνβαίλεη ζηελ, αλαθεξφκελε ζηε παξ. 5, θαηαβνιή
ηεο επηρνξήγεζεο αθνχ ειέγμεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά πνπ ε επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε
ππνβάιιεη :
i.

Έληππε θαηάζηαζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:


ην νλνκαηεπψλπκν ησλ επηρνξεγνπκέλσλ βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο,



Α.Μ. ΙΚΑ επηρνξεγνπκέλσλ,



ηε ρξνλνινγία πξφζιεςεο ηνπο,



ηα εκεξνκίζζηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά κήλα,
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ην ζπλνιηθφ κεληαίν αθαζάξηζην πνζφ πνπ δηθαηνχηαη ν εξγαδφκελνο, ην
νπνίν δε ζα είλαη θαηψηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο νηθείεο πιινγηθέο
πκβάζεηο Δξγαζίεο (..Δ.),



ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεληαίεο εξγνδνηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε
ηα αληίζηνηρα πνζνζηά εηζθνξψλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο ΑΠΓ,



ην κεληαίν πνζφ επηρνξήγεζεο, κε ην νπνίν βαξχλεηαη ν αιιειφρξενο
ινγαξηαζκφο ΙΚΑ-ΟΑΔΓ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα,



ην κεληαίν πνζφ επηρνξήγεζεο, πνπ θαηαβάιιεηαη εθηφο ηνπ αιιειφρξενπ
ινγαξηαζκνχ ΙΚΑ-ΟΑΔΓ,



ζηήιε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο κε ηηο ππνγξαθέο ησλ επηρνξεγνπκέλσλ φηη
απαζρνιήζεθαλ θαη πιεξψζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε
επηρνξήγεζε

ii. Αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο (Α.Π.Γ.), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, ζπλνδεπφκελεο κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη
φηη ηα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη είλαη αιεζή.
iii. Παξαζηαηηθά θαηαβνιήο εηζθνξψλ γηα ηα ινηπά επηθνπξηθά ηακεία, εθηφο ΔΣΔΑΜ.
iv. Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζίαο ζεσξεκέλε απφ ην .Δ.Π.Δ.
v. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, φπνπ απαηηείηαη. χκθσλα κε
ηηο κε αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Α/10067/2007 θαη ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 ΚΤΑ ηα
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ
έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο Τπεξεζία.
vi. Σηκνιφγην κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ επηρνξήγεζεο
Γ. Γιενέπγεια ελέγσων
Ύζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη
επηηφπηνο έιεγρνο, κεηά ηελ απφθαζε αλάζεζεο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ, ζε
ειεγθηέο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ε επηρείξεζε ηεξεί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Δηδηθφηεξα ζηνλ πξψην επηηφπην έιεγρν γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, ζα ειέγρνληαη
θαη ηα αλαθεξφκελα ηφζν ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε φζν θαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ
δεχηεξνπ εδάθηνπ ηεο παξ.4 (ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, έιεγρνο ηξηκήλνπ πνπ πξνεγείηαη
ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, απαζρφιεζε ηνπ επηρνξεγνχκελνπ θαη
δεζκεπφκελνπ πξνζσπηθνχ, θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηαζηαηηθφ (ζε
πεξίπησζε εηαηξείαο), έλαξμε επηηεδεχκαηνο θιπ). Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη νη
φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη νλνκαζηηθή
θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα επηρνξεγεζεί (ρσξηζηά γηα έδξα
θαη ηπρφλ ππνθαηαζηήκαηα). ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ε
Τπεξεζία (ΚΠΑ, ΚΠΑ 2) ζα πξνβαίλεη ζε αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ε νπνία ζα
θνηλνπνηείηαη ζην αξκφδην Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ. Δάλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη φηη ε
επηρείξεζε δηθαηνχηαη ελίζρπζε γηα ιηγφηεξεο ζέζεηο απφ απηέο πνπ έρεη ππαρζεί, ε Τπεξεζία
ζα πξνβεί ζε κεξηθή αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη ζην
αξκφδην Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ.
Οη αλαθεξφκελνη έιεγρνη κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη θαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηκήλσλ, φπσο απηά
νξίδνληαη παξαθάησ.
Η επηρείξεζε νθείιεη λα ηεξεί θαηάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ επηρνξεγνχκελνπ θαη
δεζκεπφκελνπ, ε νπνία ζα αλαδεηείηαη απφ ηνπο ειεγθηέο.
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Γ. Καηαβολή ηηρ επισοπήγηζηρ
Η Τπεξεζία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) θνηλνπνηεί ηελ εγθξηηηθή απφθαζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
επηρνξήγεζεο ζην Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ, πνπ αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ
λα απνδνζεί ε επηρνξήγεζε κέζσ ηνπ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ (ΙΚΑ-ΟΑΔΓ) θαη
ηαπηφρξνλα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε γηα εληαικαηνπνίεζε ηεο
δαπάλεο, ηελ εγθξηηηθή απφθαζε κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
Σν Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ ζα θνηλνπνηεί ζην ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ρξεκαηηθφ θαηάινγν, ζηνλ νπνίν
ζα απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηεο
επηρνξήγεζεο, γηα ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ εξγνδφηε θαη ρξέσζε ηνπ αιιειφρξενπ
ινγαξηαζκνχ (ΙΚΑ –ΟΑΔΓ).
Ωο ηξίκελα, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνχληαη ηα ηξίκελα γηα
ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε ππνβνιήο Α.Π.Γ. (Ιαλνπάξηνο έσο Μάξηηνο,
Απξίιηνο έσο Ινχληνο, Ινχιηνο έσο επηέκβξηνο, Οθηψβξηνο έσο Γεθέκβξηνο).

7. Υπόνορ ςποσπεωηικήρ απαζσόληζηρ – Γεζμεύζειρ
i. Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (επηρνξεγνχκελνπο
εξγαδφκελνπο φπσο επίζεο θαη ηζάξηζκνπο ηνπιάρηζηνλ κε επηρνξεγνχκελνπο εξγαδφκελνπο)
θαη ην ίδην θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ
αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε δεκαοκηώ (18) μήνερ.
Ωο δεζκεπφκελν κε επηρνξεγνχκελν πξνζσπηθφ ζεσξείηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηε παξ.3Α.β, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη εξγάδνληαη: α) κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ανξίζηνπ
ρξφλνπ, β) κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επηρνξεγνχκελε
ζέζε εξγαζίαο ηζνδπλακεί κε δχν άηνκα πνπ εξγάδνληαη κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο
θαη γ) κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη επέθηαζε
ηεο ζχκβαζεο ηνπο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην δεζκεπφκελν κε επηρνξεγνχκελν
πξνζσπηθφ αλήθνπλ θαη ηα επηπιένλ άηνκα γηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα επηρνξεγεζεί ε
επηρείξεζε δηφηη έρεη ππεξβεί ηνλ αλψηαην αξηζκφ επηρνξεγνπκέλσλ ζέζεσλ, θαη ηα νπνία
δηαζέηνπλ φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ησλ επηρνξεγνχκελσλ.
ii. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε κεηψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο (επηρνξεγνχκελν θαη
δεζκεπφκελν) θαη εθφζνλ δελ ην αληηθαηαζηήζεη κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο εκπξφζεζκεο θνηλνπνίεζεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ην πξφγξακκα ζα
δηαθφπηεηαη ζην ζχλνιν ηνπ.
Ωο κείσζε πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη ε θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ε απνρψξεζε γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν.
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία, αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη εθφζνλ ε αδπλακία νθείιεηαη ζε
έιιεηςε αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο (πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία), ζα δηαθφπηεηαη ε
επηρνξήγεζε κφλν γηα ηε ζέζε απηή, ελψ ην πξφγξακκα ζα ζπλερίδεηαη θαλνληθά γηα ηηο
ππφινηπεο ζέζεηο.
Η επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ (επηρνξεγνχκελν θαη
δεζκεπφκελν) πνπ κείσζε, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ είηε α) κε άιινλ εξγαδφκελν πνπ
απαζρνιείηαη ήδε ζηελ επηρείξεζε, κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εθφζνλ ην
κεηαηξέςεη ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο είηε β) κε άιινλ εξγαδφκελν πνπ
απαζρνιείηαη ήδε ζηελ επηρείξεζε, κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εθφζνλ ηελ επεθηείλεη
κέρξη ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε γ) κε άλεξγν θαηφπηλ ππφδεημεο απφ ην αξκφδην ΚΠΑ
ή ΚΠΑ2.
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iii. Κάζε άηνκν πνπ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα επηρνξεγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ην ίδην θαζεζηψο
απαζρφιεζεο ησλ επηρνξεγνχκελσλ εξγαδφκελσλ θαζψο θαη ηνπ δεζκεπφκελνπ
πξνζσπηθνχ ηνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο
απαζρφιεζεο ηφζν ησλ επηρνξεγνχκελσλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ δεζκεπφκελνπ κε
επηρνξεγνχκελνπ πξνζσπηθνχ απφ πιήξε απαζρφιεζε ζε κεξηθή απαζρφιεζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ππάξρνπλ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
αζθάιηζεο θαηά κήλα γηα θάζε κηζζσηφ επηρνξεγνχκελν ή δεζκεπφκελν.
Η αλσηέξσ δεζκεχζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο.

8. Δπιμήκςνζη Ππογπάμμαηορ
Δίλαη δπλαηή ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ επηρνξήγεζεο θαηά ηξηάληα (30) ην πνιχ εκέξεο κε
ηζφρξνλε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο, γηα κε απφιπζε πξνζσπηθνχ, ζε πεξίπησζε: α)
δηθαηνινγεκέλεο αζζέλεηαο εξγαδνκέλνπ, β) κε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ζεξηλψλ
δηαθνπψλ, γ) άδεηαο άλεπ απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Η
επηκήθπλζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο θαηά
ηφπνλ αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ ΟΑΔΓ.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κηζζσηνχ κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30)
εκεξψλ είλαη δπλαηή ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ επηρνξήγεζεο θαη δέζκεπζεο ηνπ εξγνδφηε
θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο γηα θάζε άηνκν πνπ αληηθαηαζηάζεθε, κεηά απφ αίηεζε ηνπ εξγνδφηε
θαη απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο.

9. Γιακοπή επισοπήγηζηρ
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε φξνπ ή φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ, κεηά απφ
νπνηαδήπνηε θαηαβνιή πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο ζηελ επηρείξεζε κε απφδνζε κέζσ ηνπ
αιιειφρξενπ, ζα εθαξκφδνληαη νη θάησζη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15-03-2010), γηα ηελ δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο:
«Δπηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηα θαηαξηηδφκελα θαηά ηε δηαδηθαζία απηνχ
ηνπ άξζξνπ πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο θαη παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο γηα ηελ πξφζιεςε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε
κε απφιπζε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επηδνηείηαη θαη γεληθά ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νη ίδηεο ηηο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο (εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα
ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζεο (επηρνξεγνχκελεο θαη κε) ησλ κηζζσηψλ πνπ θαζνξίδεη
ην πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδνηψλ
θαη εξγαδνκέλσλ) απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ
νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ελψ ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηνλ ΟΑΔΓ
αρξεσζηήησο γηα ηηο σο άλσ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απνδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ
θνξέα ζηνλ ΟΑΔΓ.
Γηα ην πνζφ πνπ ζα απνδνζεί ζηνλ ΟΑΔΓ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απνθαζίδεη ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηα φξγαλα πνπ νξίδεη ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξ. δ΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Κάζε
δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα σο
πξνο ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ ΟΑΔΓ επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.»
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο δαπάλεο έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνλ ΟΑΔΓ αρξεσζηήησο
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απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 παξ.7 ηνπ
λ.1262/1982 (ΦΔΚ 70/Α’/16.6.1982), φπσο ηζρχεη, γηα ηελ απφδνζε ζηνλ ΟΑΔΓ.
Γηα ην πνζφ πνπ ζα απνδνζεί ζηνλ ΟΑΔΓ, θαη ζηηο δπν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απνθαζίδεη ν
Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, πνπ απνθαίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ γηα
ηε δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο κε επηζηξνθή ηνπ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνχ.
Αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ πνζφ είλαη ην αλαινγνχλ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ επί ησλ κελψλ πνπ δελ ηήξεζε ε επηρείξεζε ηνπο
φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηα ησλ κελψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.
10. Παπαγπαθή αξίωζηρ
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο
πέξαλ ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Α.Π.Γ. ηνπ θάζε ηξηκήλνπ, ηφηε ε αμίσζή ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πνζφ παξαγξάθεηαη ρσξίο δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
αξκφδηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, εθφζνλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαη
εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Δίλαη δπλαηή ε επηκήθπλζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο, κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).
11. Δπίλςζη διαθοπών
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ησλ εληαγκέλσλ ζην ζπλνιηθφ πξφγξακκα θαη ησλ
Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ, ζα επηιχεηαη κε απφθαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο
Δλζηάζεσλ.
Οη ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΓ κέζσ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία έρεη
θαηαηεζεί ε αίηεζε γηα έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο απφ ηελ Τπεξεζία.
Κάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα σο
πξνο ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ ΟΑΔΓ επηιχεηαη κε Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
12. Γιαδικαζία παπακολούθηζηρ & ελέγσος ηος ππογπάμμαηορ
Οη έιεγρνη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ
ΟΑΔΓ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 2/34255/0022/6-6-2001 ΚΤΑ φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη κε ηελ κε αξηζκφ 2854/01-07-2008 Απφθαζε ηνπ Γ..
ηνπ ΟΑΔΓ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ φξσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο θαη νπσζδήπνηε κέζα ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα
αλαθνξάο (δσδεθάκελν δηάζηεκα επηρνξήγεζεο θαη εμάκελν δηάζηεκα
δέζκεπζεο).
Γηα ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη ειεγθηέο ζπληάζζνπλ ζρεηηθέο εθζέζεηο, πνπ αθνξνχλ ηνπο
φξνπο ηεο έληαμεο. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο παξαδίδεηαη ζηελ επηρείξεζε.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ φξσλ πινπνίεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ν Ο.Α.Δ.Γ. ηεξεί μερσξηζηφ θάθειν γηα θάζε επηρείξεζε πνπ εληάζζεηαη ζην
πξφγξακκα. Ο θάθεινο απηφο δηαηεξείηαη ζηηο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη
πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο κε ην ζπλνιηθφ
πξφγξακκα, μεθηλψληαο απφ ηελ αίηεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηαηήξεζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ (δηθαηνινγεηηθά ππαγσγήο θαη θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο, παξαζηαηηθά
δαπαλψλ ηφζν ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο φζν θαη ηεο Τπεξεζίαο (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) πνπ
θαηαβάιιεη ηελ επηρνξήγεζε, δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Τπεξεζίαο φπσο εγθξηηηθέο απνθάζεηο,
απνθάζεηο έλαληη πηζαλψλ ελζηάζεσλ, εθζέζεηο ειέγρσλ θ.ι.π.)
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Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ, ιακβάλνληαη φια ηα
αλαγθαία κέηξα γηα:


ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ Δζληθψλ θαη Κνηλνηηθψλ θαλφλσλ ζηα πιαίζηα ησλ
νπνίσλ ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα



ηελ πξφιεςε ή ηελ εμαθξίβσζε ηπρφλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ
επηβνιή θπξψζεσλ

Οη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη:


Να παξέρνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηνπο ειεγθηέο ππαιιήινπο .



Να ηεξνχλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξνχζα απφθαζε γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

Οη δηθαηνχρνη ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ
Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-2013 ππνρξενχληαη γηα ηα αθφινπζα:


λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο φπσο
απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο
Γεθεκβξίνπ 2006.



λα απνδέρνληαη φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο
Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ παξνρή ζε απηά φισλ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη.



λα ηεξνχλ θαη λα θαηαζέηνπλ ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΥΥΙΙΙ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο
ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006.



λα ηεξνχλ αξρείν ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηνχλ, σο πξνο ην θπζηθφ θαη
ην νηθνλνκηθφ ηνπο αληηθείκελν

ηα πιαίζηα δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ ηεο ζψξεπζεο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ
νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα δεκνζηνπνηνχληαη νη δηθαηνχρνη επηρεηξήζεηο, ε νλνκαζία
ηνπ έξγνπ θαη ηα πνζά ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη γηα ην έξγν ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006.
13. Σελικέρ διαηάξειρ
1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα,
ιήγεη απηφκαηα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αηηήζεσλ, χζηεξα απφ ηελ θάιπςε
ησλ ηειεπηαίσλ θαηαλεκεζεηζψλ ζέζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ, φπσο νξίδνληαη
ζηo εδ.γ ηεο παξ.3Α ηεο παξνχζαο. Μεηά ηελ απηφκαηε ιήμε ηεο αλαθεξφκελεο
πξνζεζκίαο, ζπλερίδεηαη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα αξηζκφ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρεί
κέρξη ην 20% ησλ αξρηθά θαηαλεκεζεηζψλ ζέζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζέζεηο
παξακέλνπλ ζε ζηάδην αλακνλήο θαη ηθαλνπνηνχληαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ αηηήζεσλ, εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ θελέο ζέζεηο
2. Σν Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ α) λα αλαθαηαλείκεη ηηο ζέζεηο
κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην εδ.γ ηεο παξ. 3Α
ηεο παξνχζαο, β) λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ
γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαη γ) λα αλαζηείιεη, λα ζπλερίζεη θαη λα ιήμεη ηελ
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ γηα ηκήκα ή ην ζχλνιν ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
3. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμεηδηθεχνληαη κε απνθάζεηο
ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔΓ.
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