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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ηµερ.28/11/2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ.86857 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕ∆ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση:  Εθν. Αντίστασης  8,         
 Τ.Κ. 17456, ΑΛΙΜΟΣ 
TΗΛ. 11320 
                                       
                                  ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13/2018 
Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων 
(6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for 
Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας 
 
Έχοντας  υπόψη: 

1. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονοµικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α΄ 
70), 

2. το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν. 
2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις» (Α΄258). 

3. τη µε αριθµ. 55247/1294/23-10-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4800/Β/26-10-2018) 
4. Τον Κανονισµό ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά 

µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (ΕΕ L 352 της 24.10.2013 σελ. 1 
έως 8)    
η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, καλεί τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα  που ασκούν τακτική οικονοµική 
δραστηριότητα  στους τοµείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής 
δραστηριότητας,  στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, και επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 
έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation 
Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας»να 
υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 28-11-2018 και ώρα 
15:00 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆, www.oaed.gr. 
 

Κεφάλαιο 1 

Στόχος του προγράµµατος 
1. Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους 
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απασχόλησης, µέσω της πρόσληψης έξι χιλιάδων (6.000) άνεργων επιστηµόνων, 
κατόχων πτυχίων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ή/και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
ηλικίας έως 39 ετών.  

2. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τοµέα που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται 
στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στους τοµείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και 
παραγωγικής δραστηριότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3. 

Κεφάλαιο 2 

Ρόλος ΟΑΕ∆-πλαίσιο ένταξης - χρηµατοδότηση  - επιλέξιµες περιοχές 
1. Σύµφωνα α) µε το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε το 
άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258) “Ο Ο.Α.Ε.∆. έχει σκοπό την εφαρµογή της 
κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέµηση της ανεργίας, την 
ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στην 
αγορά εργασίας ….. και µεριµνά ιδίως …….για τη δηµιουργία και διατήρηση θέσεων 
εργασίας µε την παροχή οικονοµικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες”, και β) µε το 
άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70) για τον σκοπό της καταπολέµησης της ανεργίας 
µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕ∆ 
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που καταρτίζονται µε αποφάσεις 
του Υπουργείου Εργασίας µετά από γνώµη του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆. 

2. Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράµµατος προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό 
των εβδοµήντα τριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (73.500.000) Ευρώ, η οποία 
βαρύνει τον προϋπολογισµό του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
(ΟΑΕ∆) (ΚΑΕ  2493) και κατανέµεται σε ετήσια βάση ως εξής: 

Για το 2019: κατά προσέγγιση 30.000.000 Ευρώ 

 Για το 2020: κατά προσέγγιση 30.000.000 Ευρώ  

Για το 2021: κατά προσέγγιση 13.500.000 Ευρώ 

3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) 
(Κανονισµός). Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας, 
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 
χορηγείται σε µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονοµικών ετών. Το προβλεπόµενο  στον Κανονισµό  ανώτατο  όριο χορηγούµενης 
ενίσχυσης  αφορά  σε  «ενιαία» επιχείρηση.    

4.  Στην  έννοια  της  «ενιαίας» επιχείρησης  περιλαµβάνονται  για τους σκοπούς  του 
 Κανονισµού  όλες  οι  επιχειρήσεις  που έχουν  τουλάχιστον  µία  από  τις ακόλουθες 
 σχέσεις  µεταξύ τους: 
α) µία  επιχείρηση  κατέχει  την  πλειοψηφία  των  δικαιωµάτων  ψήφου  των  µετόχων 
 ή των εταίρων άλλης  επιχείρησης, 
β) µία  επιχείρηση  έχει  το  δικαίωµα  να  διορίζει  ή να  παύσει  την  πλειοψηφία  των 
µελών  του διοικητικού,  διαχειριστικού  ή  εποπτικού  οργάνου άλλης  επιχείρησης, 
γ) µία  επιχείρηση  έχει  το  δικαίωµα  να ασκεί  δεσπόζουσα  επιρροή  σε  άλλη 
επιχείρηση βάσει σύµβασης  που  έχει  συνάψει  µε  αυτήν  ή  δυνάµει  ρήτρας  του 
 καταστατικού αυτής  της  τελευταίας, 
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δ) µία  επιχείρηση  που  είναι  µέτοχος  ή εταίρος  άλλης  επιχείρησης  ελέγχει µόνη της, 
βάσει  συµφωνίας  που  έχει  συνάψει  µε  άλλους  µετόχους  ή  εταίρους  της  εν  λόγω 
επιχείρησης,  την  πλειοψηφία  των  δικαιωµάτων  ψήφου  των  µετόχων  ή  των 
 εταίρων αυτής  της  επιχείρησης. 
Οι  επιχειρήσεις  που  έχουν  οποιαδήποτε  από τις  σχέσεις  που αναφέρονται  στα 
ανωτέρω στοιχεία  α  έως δ  µε  µία  ή περισσότερες  άλλες  επιχειρήσεις  θεωρούνται 
επίσης  ενιαία επιχείρηση. 
 
5. Ο  σχετικός  έλεγχος  διενεργείται  από  τη  χορηγούσα  αρχή  (ΟΑΕ∆)  µε  την 
 υποβολή υπεύθυνης  δήλωσης,  από  τον  δικαιούχο  της  ενίσχυσης,  για  οποιαδήποτε 
άλλη  ενίσχυση ήσσονος  σηµασίας  την  οποία  έλαβε  η οικεία  επιχείρηση  βάσει του 
 εν λόγω  Κανονισµού  ή  άλλων  Κανονισµών  για  ενισχύσεις  ήσσονος  σηµασίας  κατά 
 τα δύο  προηγούµενα  οικονοµικά  έτη  και  κατά  το  τρέχον  οικονοµικό  έτος  και  µε 
την οποία  υπεύθυνη  δήλωση  βεβαιώνει,  επίσης,   ότι  το  συνολικό  ποσό  των 
 ενισχύσεων ήσσονος  σηµασίας  που  της  έχουν  χορηγηθεί   κατά  το  τρέχον  και  τα 
 δύο προηγούµενα  οικονοµικά  έτη,  συµπεριλαµβανοµένης  της  παρούσας  ενίσχυσης, 
 δεν υπερβαίνει  τα,  κατά  περίπτωση,  ανωτέρω  αναφερόµενα  ποσά.  (άρθρο  6  παρ. 
1, 3 του Κανονισµού).   

Ως ηµεροµηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης  νοείται η ηµεροµηνία έκδοσης  της 
εγκριτικής απόφασης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισµού. Στον ως 
άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις  ήσσονος σηµασίας που έχουν 
λάβει οι ενιαίες µε την αιτούσα επιχειρήσεις. 

 
Κεφάλαιο 3 

∆ικαιούχοι, ωφελούµενοι και προϋποθέσεις συµµετοχής 

3.1. ∆ικαιούχοι- Επιχειρήσεις  

3.1.1. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τοµέα που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται 
στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.  

Α. Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις µε κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι 
τοµείς:  

α. Μεταποίηση-Βιοµηχανία: ΣΤΑΚΟ∆:10-34, 

β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: ΣΤΑΚΟ∆: 61-63 (Τηλεπικοινωνίας, 
υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες 
υπηρεσιών πληροφορίας), 

γ. Υλικά-Κατασκευές: ΣΤΑΚΟ∆: 41-43 (Κατασκευές) και 

δ. Εφοδιαστική αλυσίδα: ΣΤΑΚΟ∆: 49-53 (Μεταφορά και αποθήκευση). 

Πιο αναλυτικά οι κλάδοι περιγράφονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας. 

Β. Στο πρόγραµµα εντάσσονται και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα µε το αντικείµενο 
δραστηριότητας τους, που θα δηµιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων 
πληροφορικής, µε βάση την κατηγοριοποίηση κατά  ΣΤΕΠ (επαγγέλµατα): 213 
:Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της 
πληροφορικής (σχεδιαστές, αναλυτές και προγραµµατιστές συστηµάτων υπολογιστών, 

ΑΔΑ: ΩΟ994691Ω2-ΟΤΒ



4 

 

πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της  
πληροφορικής µ.α.κ.). 

3.1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να 
µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριµήνου πριν την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης (ηµερολογιακά).  

Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτοµα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε 
κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας µητρότητας, αφού η σχέση 
εργασίας δεν διακόπτεται. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστηµα 
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης της 
επιχείρησης στο πρόγραµµα.  

3.1.3.  Ως µείωση προσωπικού θεωρείται: 

 α) η καταγγελία της σύµβασης εργασίας, 

 β) αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή και  εκ περιτροπής 
απασχόληση και η µείωση των ωρών εργασίας σε ηµερήσια  βάση, ο αριθµός των 
ηµερών ανά  εβδοµάδα. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϋπάρχον δεσµευόµενο 
προσωπικό της επιχείρησης απασχολείται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, δεν 
δύναται η επιχείρηση κατά το προηγούµενο τρίµηνο, να προβεί σε µείωση του ωραρίου  
απασχόλησης τους, κάτω των τεσσάρων (4) ωρών ηµερησίως, σε πενθήµερη βάση. 

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων 
παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.  

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται καταγγελία σύµβασης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 38 του ν.4488/2017(Α΄137). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα θα 
πρέπει να καλύψει τη µείωση έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής 
στο πρόγραµµα.  

Όταν η επιχείρηση έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε 
προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, µέσα στον ίδιο µήνα που έχει λάβει χώρα η 
µείωση, δύναται να ενταχθεί στο πρόγραµµα.    

Η ανωτέρω δέσµευση ισχύει και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης µέχρι την ηµεροµηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραµµα.  

3.1.4. ∆εν θεωρείται  µείωση κατά το τρίµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας 
υποβολής της αίτησης:  
α) η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,  
β) η καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου (πριν τη λήξη της) 
που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόµενο (µήνυση για αξιόποινη 
πράξη που επηρεάζει ή µπορεί να επηρεάσει την εργασία του)  
γ) η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου 
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος και  
ε) η οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται καταγγελία σύµβασης σύµφωνα µε το 
άρθρο 38 του ν.4488/2017 (Α’ 137). 
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις προσκοµίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν µετά από 
µεταβίβαση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε 

ΑΔΑ: ΩΟ994691Ω2-ΟΤΒ



5 

 

άλλο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας. 

3.1.5. Στο πρόγραµµα δεν εντάσσονται οι εξής επιχειρήσεις : 
α.  επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν συµπεριλαµβάνεται στους   
κλάδους δραστηριότητας του κεφ.3 παρ.3.1. της παρούσας, πλην των επιχειρήσεων που 
θα δηµιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα του ίδιου κεφαλαίου, 

β. επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισµοί που διέπονται, ως προς την πρόσληψη 
του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 
234), 

γ. επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης συµµετοχής i) τρεις (3) 
πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β’ 266) ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για 
παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης 
υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα  ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω 
κυρώσεις. 

δ. υποκαταστήµατα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι µέλος 
της   Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

ε. εξωχώριες εταιρείες καθώς και επιχειρήσεις στων οποίων την εταιρική σύνθεση 
συµµετέχουν εξωχώριες εταιρείες. 

στ. ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγµένοι σε αυτά.  

 ζ. επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση προηγούµενων κρατικών 
ενισχύσεων. 

  η.επιχειρήσεις που συστήθηκαν µετά από µεταβίβαση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή 
διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή σύσταση νέας επιχείρησης ή εκµίσθωση από τους 
ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθµό θέσεων που 
είχε η προηγούµενη επιχείρηση.  
Επισηµαίνεται ότι τα  οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και  ελέγχονται κατά 
το τρίµηνο που προηγείται της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, από την επιχείρηση. 

 θ.  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς, εκτός πεδίου εφαρµογής του 
Κανονισµού 1407/2013 (άρθρο 1).  

ι. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας (στην πρωτογενή 
αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια ), 

ιι. οι επιχειρήσεις   που δραστηριοποιούνται στην  πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων (φυτικών και ζωικών). 

Όταν το αντικείµενο εργασιών µιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα 
αντικείµενα εξαιρείται του προγράµµατος, η επιχείρηση για να υπαχθεί  υποβάλει 
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υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι το επιχορηγούµενο άτοµο δεν πρόκειται 
να απασχοληθεί στο εξαιρούµενο αντικείµενο εργασιών των περιπτώσεων του άρθρου 
1 του Κανονισµού. 

ι.  νυχτερινά κέντρα. 

κ. οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό 

λ. συστεγαζόµενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί 
το επιχορηγούµενο άτοµο (έδρα ή υποκατάστηµα) συστεγάζονται  µε άλλη επιχείρηση 
και  

 µ. επιχειρήσεις µε έδρα την οικία του εργοδότη (ενδεικτικά: ασφαλιστές, λογιστές, 
πολιτικοί µηχανικοί, εµπορικοί αντιπρόσωποι  κλπ) οι οποίες δεν διαθέτουν 
διαµορφωµένο διακριτό επαγγελµατικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουµένων, 
εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, 
απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκµετάλλευσης 
φορτηγών, υπηρεσίες εκµετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί ,ηλεκτρολόγοι) . 

3.2. Ωφελούµενοι-  Άνεργοι 

3.2.1. Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι  στο µητρώο του 
ΟΑΕ∆, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα.  

3.2.2. Οι ωφελούµενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2 
πρέπει:   

α. να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από 
το αρµόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την πρόσληψή τους, 

β. να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να 
έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης, 

γ. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι 
οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες 
τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο 
χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα και  

δ. να είναι ηλικίας έως 39 ετών (να διανύουν έως και το 40ο  έτος της ηλικίας τους), 
κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την αρµόδια Υπηρεσία. 

3.2.3. Ως πτυχιούχοι ανώτατων πανεπιστηµιακών και τεχνολογικών ιδρυµάτων, 
ωφελούµενοι του προγράµµατος, νοούνται οι κάτωθι κατηγορίες:  

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα) ή άνεργοι που διαθέτουν βεβαίωση επιτυχούς 
περάτωσης των σπουδών τους,  

β) οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής που διαθέτουν βεβαίωση ισοτιµίας και 
αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) και 

γ) οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που διαθέτουν : 

γ.α. βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον ∆ΟΑΤΑΠ όταν δεν 
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υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου και 

γ.β. βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων ή άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος που εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 54 του π.δ. 
38/2010 (Α’ 78) ή άλλες διατάξεις.  

3.2.4. ∆εν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις : 

α.  πρόσωπα που κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης χρηµατοδότησης για ένταξη στο πρόγραµµα από την επιχείρηση: 

αα. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε  επιχειρήσεις 
που συνιστούν µε την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που µεταβιβάστηκαν ή 
αλλάζουν νοµική µορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, 
µε το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,  

α.β. είχαν απασχοληθεί µε την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη 
µε όµοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα), 

α.γ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε 
οποιαδήποτε µετοχική ή εταιρική σχέση µε την υπαχθείσα επιχείρηση και 

α.δ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθµού εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας µε τον εργοδότη. 

β. εργαζόµενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη 
ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου). 

∆ράσεις που αφορούν σε µαθητεία, κατάρτιση / πρακτική άσκηση και απόκτηση 
εργασιακής   εµπειρίας, δεν θεωρούνται απασχόληση. 

γ. πρόσωπα που:  

γ.α. είναι  εταίροι σε οµόρρυθµη εταιρεία (Ο.Ε), εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) καθώς και οµόρρυθµοι εταίροι σε 
ετερόρρυθµη εταιρεία (Ε.Ε.),  

γ.β. είναι  µέλη διοικητικού συµβουλίου (∆.Σ.) σε ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.), πλην των 
µελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.),  

γ.γ. είναι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές εταιρειών, πλην των µελών-εργαζοµένων 
των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.,  

γ.δ. είναι µέλη σε συνεταιρισµούς (πλην των µελών-εργαζοµένων  των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.,  

γ.ε. τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά σύµφωνα µε τον  ν. 2643/1998 (Α΄ 220),    

γ.στ. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο 
καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συµβατικών της υποχρεώσεων ( 
ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιχορηγεί το µισθολογικό ή/και µη µισθολογικό 
κόστος για τα άτοµα αυτά),  

γ.ζ. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειµένου να διαθέσουν τις 
υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έµµεσος εργοδότης) και 

γ.η. θα απασχοληθούν µε µίσθωση - σύµβαση έργου ή έµµισθη εντολή. 

ΑΔΑ: ΩΟ994691Ω2-ΟΤΒ



8 

 

3.2.5. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα 
ΜΟΝΟ από το ΚΠΑ2 ( της έδρα ή του υποκαταστήµατος όπου θα απασχοληθούν), 
σύµφωνα µε τις ζητούµενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της 
αίτησης συµµετοχής από τις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις επιλογές των ανέργων που 
έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια ∆ράσης κατά τη διαδικασία της εξατοµικευµένης 
προσέγγισης και σύµφωνα µε τη διαδικασία που  περιγράφεται στο κεφ.6.2. της 
παρούσας. 

 

Κεφάλαιο 4 

∆ιάρκεια προγράµµατος και ποσό επιχορήγησης 

4.1 ∆ιάρκεια επιχορήγησης  

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράµµατος ορίζεται στους  δεκαπέντε (15) 
µήνες. Μετά τη λήξη των δεκαπέντε (15)  µηνών η επιχείρηση υποχρεούται να 
διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρείς  (3) µήνες, χωρίς επιχορήγηση. 

2. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα από την 
ηµεροµηνία πρόσληψής του. 

4.2. Ποσό Επιχορήγησης  

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού 
κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο ως εξής:  

α. το ποσό των εξακοσίων (600) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης,  

β. το ποσό των επτακοσίων (700) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών και 

γ. το ποσό των οκτακοσίων (800) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου 
σπουδών.  

 Για κάθε ηµέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ηµερών, το 
ανωτέρω µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 
1/25.  

Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές 
ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν 
τον εργοδότη, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα  και το επίδοµα αδείας. 

 Η επιχορήγηση του κόστους των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος 
αδείας για τον µήνα  εντός του οποίου καταβάλλονται, υπολογίζεται ξεχωριστά από την 
επιχορήγηση του µηνιαίου µισθού του επιχορηγούµενου απασχολούµενου . 

Κεφάλαιο 5 
∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων 

 
5.1. Μετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις 
που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα (ΠΣ) του ΟΑΕ∆ και 
επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν 
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ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι 
αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η 
ενδιαφερόµενη επιχείρηση να είναι πιστοποιηµένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του ΟΑΕ∆ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθµο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και 
διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (ονοµασία χρήστη και συνθηµατικό). 

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούµενο προσωπικό σε 
υποκατάστηµα της, θα  υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 
αρµοδιότητας του υποκαταστήµατος, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του 
υποκαταστήµατος. 

Tα υποκαταστήµατα ή γραφεία µε έδρα σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται. 

5.2.Εαν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιηµένοι χρήστες στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, προσκοµίζουν στο ΚΠΑ2 της έδρας τα κάτωθι 
δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθµου:  

1. οι ατοµικές επιχειρήσεις την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος και αντίγραφο ∆ελτίου 
αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

2. τα νοµικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό από το οποίο προκύπτει η µετοχική ή/και 
εταιρική σύνθεση και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), βεβαίωση έναρξης 
επιτηδεύµατος της επιχείρησης, ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας,  ΦΕΚ ορισµού του νόµιµου 
εκπροσώπου, αντίγραφο της αστυνοµικής του ταυτότητας.  

Η ανωτέρω διαδικασία µπορεί να διενεργηθεί από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήµατα κατά την έκδοση του κλειδαρίθµου 
δηλώνονται και καταχωρίζονται  όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ 
κτλ) κάθε υποκαταστήµατός της. 

5.3. Στην αίτηση εµπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται στο ΠΣ 
του Οργανισµού και στην οποία οι επιχειρήσεις  προσδιορίζουν την ειδικότητα  καθώς και 
τα πρόσθετα προσόντα (µεταπτυχιακό, διδακτορικό) των ανέργων που επιθυµούν να 
προσλάβουν. 

Οι  ωφελούµενοι που θα προσληφθούν, θα απασχοληθούν στην κύρια δραστηριότητα 
της επιχείρησης (ΣΤΑΚΟ∆/ΚΑ∆), όπως έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή σε δευτερεύουσα, 
εφόσον αυτή ανήκει στους επιλέξιµους κλάδους, όπως ορίζονται στην παρ.3.1.1 του 
κεφαλαίου 3, εκτός από την ειδικότητα πληροφορικής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
ίδιο κεφάλαιο. 

Η διαδικασία της αντικατάστασης του  επιχορηγούµενου ατόµου, κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος, γίνεται µε κλειδάριθµο και η «εντολή κενής θέσης για αντικατάσταση» 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

5.4. Στην αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει τον νόµιµο εκπρόσωπο και τυχόν νοµικά 
πρόσωπα που είναι εταίροι  ή µέτοχοι  της επιχείρησης µε ποσοστό 25% και άνω, 
ανεξαρτήτως εάν αυτά τα νοµικά πρόσωπα είναι µέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της 
ελληνικής επικράτειας, προκειµένου να γίνεται η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.  

5.5. Η αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 
8 του Ν.1599/1986 ως προς τα αναφερόµενα σε αυτή στοιχεία. Η επιχείρηση φέρει την 
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ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων 
που δηλώνονται επισύρει την απόρριψη της αίτησης. Η αίτηση συµµετοχής συνιστά 
εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕ∆ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από το 
ΠΣ του ΟΑΕ∆, το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα ΠΣ της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ),  του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), και του Πληροφοριακού Συστήµατος Σώρευσης Κρατικών 
Ενισχύσεων (sorefsis). 

Σε περίπτωση που επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικές αιτήσεις για περισσότερα από ένα 
υποκαταστήµατά της, σε διαφορετικά ΚΠΑ, η υπηρεσία µέσω του ΟΠΣ οφείλει  να 
ελέγχει τον αριθµό των αιτουµένων θέσεων, ώστε να µην γίνεται υπέρβαση του ποσού  
των κρατικών ενισχύσεων (de minimis). 

Σε περίπτωση τροποποίησης/διόρθωσης, η επιχείρηση/το υποκατάστηµα µπορεί να 
υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, αφού προβεί σε ακύρωση 
της  προηγούµενης. 

Η ως άνω διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί µέχρι τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.  

Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να προσκοµίζει τα τυχόν απαιτούµενα από την ΚΥΑ και 
την παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικά κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή 
κατά την αξιολόγηση της αίτησής της.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής  η επιχείρηση 
λαµβάνει αποδεικτικό στο οποίο αναγράφονται ο  αριθµός  πρωτοκόλλου  και 
ηµεροµηνία υποβολής. 

Κεφάλαιο 6 
∆ιαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και υπόδειξης ανέργων 

 
 6.1 ∆ιαδικασία αξιολόγησης 
Μετά την  υποβολή  των αιτήσεων υπαγωγής το αρµόδιο ΚΠΑ2, προβαίνει στην 
άµεση αξιολόγησή τους αναφορικά µε την πληρότητα των προϋποθέσεων 
υπαγωγής στο πρόγραµµα.   
Αρµόδιος για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης υπαγωγής των  
δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

Οι αιτήσεις υπαγωγής των δικαιούχων αξιολογούνται αµελλητί  και λαµβάνεται υπόψη 
ο χρόνος υποβολής τους,  η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση 
των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον προϊστάµενο του ΚΠΑ2 στους αρµόδιους 
υπαλλήλους, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν αποκλίσεις µεταξύ των στοιχείων της 
αίτησης και των στοιχείων που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και 
προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
µείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, σε έλεγχο του ΠΣ του  ΟΑΕ∆, 
του αρχείου της Υπηρεσίας, του  ΠΣ του  ΕΡΓΑΝΗ, τα ΠΣ  της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΕΦΚΑ, 
του ΠΣ ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (deminimis) της Ειδικής Υπηρεσίας 
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθώς και  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών  (αναφορικά µε περιπτώσεις  των  πολιτών  τρίτων  χωρών  
και  των  οµογενών). 

Προκειµένου για την αποτελεσµατική αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής, ο 
προϊστάµενος του ΚΠΑ2 και οι  αρµόδιοι υπάλληλοι   δύνανται να ζητούν από τους 
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δυνητικά δικαιούχους την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινίσεων µε 
σκοπό της ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. 

Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον προϊστάµενο του ΚΠΑ2, ο οποίος 
εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση υπαγωγής  ή απορριπτική απόφαση) και 
ενηµερώνεται σχετικά ο δικαιούχος µε κάθε πρόσφορο τρόπο (email,ταχυδροµείο κλπ). 

6.2 Έγκριση- Αναζήτηση και Υπόδειξη ανέργων 

Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθµό των ατόµων, για τα οποία 
δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση. 

Ο ΟΑΕ∆ δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες – επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι τους 
υποψηφίους για πρόσληψη ανέργους  απευθείας µέσα από τις ηλεκτρονικές του 
υπηρεσίες, µε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν (Ονοµασία Χρήστη και 
Συνθηµατικό) και µε τη χρήση κατάλληλης µηχανής αναζήτησης. 
 Εφόσον ο άνεργος πρόκειται να προσληφθεί σε υποκατάστηµα της επιχείρησης, η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης ανέργου παρέχεται µόνο στο υποκατάστηµα και 
πραγµατοποιείται µε κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήµατος (Ονοµασία Χρήστη και 
Συνθηµατικό). 
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχουν στοιχεία βιογραφικού σηµειώµατος των 
εγγεγραµµένων στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους, την 
περιοχή στην οποία διαµένουν και το επίπεδο εκπαίδευσης τους. Ο εργοδότης -
επιχείρηση δύναται για διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής 
απόφασης, να εντοπίζει τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της 
θέσης εργασίας που προσφέρει, να προεπιλέγει µέχρι 10 υποψηφίους από οποιαδήποτε 
Περιφερειακή Ενότητα της χώρας και στη συνέχεια να ενηµερώνει  την αρµόδια  Υπηρεσία 
ΚΠΑ2, προκειµένου οι εργασιακοί σύµβουλοι να προβούν στην υπόδειξη τους.  
 
Μετά το πέρας των (10) ηµερών ενεργοποιείται η πάγια διαδικασία αναζήτησης και 
υπόδειξης ανέργων µέσω των εργασιακών συµβούλων του ΟΑΕ∆. Ο αρµόδιος 
«διαχειριστής» (εργασιακός σύµβουλος) θα ελέγχει την διαθεσιµότητα του εργατικού 
δυναµικού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις 
απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενηµερώνοντας σχετικά τον Προϊστάµενο και 
δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συµβούλους της Υπηρεσίας.  
 
Η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις από τους εργασιακούς 
συµβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) θα διενεργείται µέσω συστατικού σηµειώµατος και 
σύµφωνα µε:  

Α) τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστηµα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, 

Β) τον τίτλο σπουδών του ανέργου  

Γ) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο 
επιχείρηση και  

∆) τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που 
εµπεριέχονται στα ατοµικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.  

Κατά την υπόδειξή τους οι άνεργοι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου 
σπουδών, προσκοµίζουν αντίγραφο του τίτλου σπουδών, προκειµένου να ελεγχθεί από 
την Υπηρεσία (ΚΠΑ2). 

Ο δικαιούχος (επιχείρηση)δύναται, µετά από αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή της, να ζητήσει 
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την αλλαγή της  ειδικότητας της θέσης ή/και των πρόσθετων προσόντων (µεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών ή διδακτορικό) που έχει αιτηθεί και βάσει των οποίων έχει εκδοθεί 
εγκριτική απόφαση. Επιπλέον όταν δεν υπάρχει στο µητρώο των εγγεγραµµένων 
ανέργων, άνεργος µε τα πρόσθετα προσόντα που αιτείται ο δικαιούχος, τότε θα 
υποδεικνύεται άνεργος που διαθέτει τουλάχιστον την ειδικότητα της αίτησης.  

Εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση  στην επιχείρηση της έκδοσης  της 
απόφασης υπαγωγής  στο πρόγραµµα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόµου. 

Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριµένα, η πρόσληψη του επιχορηγούµενου καταχωρείται 
ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ , επιλέγοντας την τιµή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση µε 
συστατικό σηµείωµα» και «Τοποθέτηση µε πρόγραµµα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕ∆» 
και στη συνέχεια από τη λίστα των προγραµµάτων, τον τίτλο του συγκεκριµένου 
προγράµµατος, δηλαδή: «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and 
Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής 
δραστηριότητας». 
Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας για την υπόδειξη και την  αναγγελία 
πρόσληψης κατά τριάντα (30) ηµέρες  µετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από 
απόφαση του προϊσταµένου του ΚΠΑ2 . 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.  

Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούµενου κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, η 
επιχείρηση δύναται να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης ανέργου από τΟ αρµόδιΟ 
ΚΠΑ2. Η επιχείρηση προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης µέσω του  ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ. 

Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του 
προγράµµατος, οι αναγγελίες πρόσληψης και τα συστατικά σηµειώµατα 
αντιπαραβάλλονται µε τις εγκριθείσες θέσεις.     

Ύστερα από τη λήξη της προθεσµίας για την πρόσληψη, ο  προϊστάµενος του ΚΠΑ2 
προβαίνει στην έκδοση απόφασης α) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, όταν η 
επιχείρηση δεν έχει καλύψει το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή β) τροποποίησης 
προϋπολογισµού λόγω µερικής ανάκλησης θέσεων όταν η επιχείρηση κάλυψε µέρος των 
αιτηθεισών θέσεων.  

Εάν οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω 
προθεσµίας θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάµενος προβαίνει σε ανάκληση της 
εγκριτικής απόφασης υπαγωγής. 

Εάν η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί µε 
συστατικό σηµείωµα από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες 
και ο προϊστάµενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής. 

Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήµατος ενηµερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό 
σύστηµα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης αίτησης και µερικής ή 
ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.  

Κεφάλαιο 7 
Επίλυση ∆ιαφορών –∆ιαδικασία  Ενστάσεων 

Οποιαδήποτε  διαφορά  προκύψει µεταξύ των δικαιούχων  και των ΚΠΑ2, επιλύεται µε 
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απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση ∆.Σ.: 635/8-3-
2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).   

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση των 
σχετικών αποφάσεων. 

Όλες οι υποβαλλόµενες ενστάσεις µε τα τυχόν προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά 
ελέγχονται από τον προϊστάµενο και τον αρµόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης 
του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο αποστέλλεται στο αρµόδιο τµήµα της αντίστοιχης 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Οργανισµού, το οποίο θέτει το αίτηµα της επιχείρησης 
υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.   

Η Γραµµατεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών µετά την εξέταση 
των ενστάσεων γνωστοποιεί τις αποφάσεις εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό τρόπο τόσο 
στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2. 

Κεφάλαιο 8 

∆ιαδικασία καταβολής επιχορήγησης –επαληθεύσεις 

8.1. ∆ιαδικασία καταβολής επιχορήγησης     

8.1.1  Μετά τη λήξη κάθε διµήνου απασχόλησης,  η επιχείρηση υποβάλλει εντός 
ενενήντα (90) ηµερών  αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της 
επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήµατος 
όπου απασχολείται ο επιχορηγούµενος εργαζόµενος.  

Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση, ως µήνας απασχόλησης, θα υπολογίζεται ο µήνας 
πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον αριθµό ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν. 

8.1.2 Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής :  

α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία  περιλαµβάνει τις τρέχουσες µισθολογικές 
καταστάσεις και την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

αα. το ονοµατεπώνυµο των επιχορηγουµένων βάσει του προγράµµατος, 

αβ. Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. 
επιχορηγουµένων, 

αγ. την ηµεροµηνία πρόσληψής τους,  

αδ. την ηµεροµηνία γέννησής τους, 

αε. τα ηµεροµίσθια που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα,  

αστ. το συνολικό µηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόµενος το οποίο 
δεν είναι χαµηλότερο  από τον κατώτατο νοµοθετηµένο µισθό ή ηµεροµίσθιο,  και 

α.ζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης µε τις υπογραφές των επιχορηγουµένων ότι 
απασχολήθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση, 

β. παραστατικά/αποδεικτικά πληρωµής µισθοδοσίας των επιχορηγουµένων για το 
αιτούµενο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρ. 38 του ν. 4387/2016 
(Α’ 85),  
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γ. αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), του συνόλου του προσωπικού της 
επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήµατα), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε 
ηλεκτρονική µορφή, µε συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται  ότι τα 
στοιχεία που  εµπεριέχονται  είναι αληθή, 

δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόµενο χρονικό   
διάστηµα. Σε περίπτωση ρύθµισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, η επιχείρηση 
προσκοµίζει τη ρύθµιση, η οποία, πρέπει να συµπεριλαµβάνει το κρίσιµο χρονικό 
διάστηµα, και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα ανωτέρω 
στοιχεία διασταυρώνονται µε τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, 

     ε. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης µε λογαριασµό ΙΒΑΝ, στο 
οποίο εµφανίζεται η επωνυµία/ονοµατεπώνυµο της δικαιούχου επιχείρησης – εργοδότη 
(µόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης). 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 σχετικά µε τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος 
σηµασίας (µόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης). 

8.1.3 Τα ανωτέρω υποβάλλονται και για το χρονικό διάστηµα της δέσµευσης πλην του 
Εντύπου Β. 

8.1.4 Τα έντυπα Ε3 [Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης 
και Ε4 Συµπληρωµατικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και  Ε4 (πίνακας 
προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το αρµόδιο ΚΠΑ2 µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ. 

8.2 ∆ιενέργεια Επαληθεύσεων- Έγκριση/Απόρριψη Καταβολής Επιχορήγησης –
Υποβολή Αντιρρήσεων 

  8.2.1 ∆ιοικητική Επαλήθευση  

 Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο 
Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει αµελλητί σε διοικητική επαλήθευση των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί µε το αίτηµα του δικαιούχου. Μετά το πέρας της 
επαλήθευσης συντάσσεται  έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενηµερώνεται σχετικά ο 
δικαιούχος. Στη συνέχεια ο προϊστάµενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής 
απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).  

Επισηµαίνεται ότι: 

� Η επιχορήγηση καταβάλλεται στο δικαιούχο  µόνο µε το θετικό πόρισµα της 
διοικητικής επαλήθευσης και την έγκριση του Προϊσταµένου. Σε περίπτωση αρνητικού 
πορίσµατος, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.8.2.4. του παρόντος κεφαλαίου.  
� Οι εγκριτικές αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης υπογράφονται άµεσα από τον 
Προϊστάµενο και αποστέλλονται στο τέλος κάθε εβδοµάδας στο λογιστήριο της αρµόδιας 
Περιφερειακής ∆/νσης. 
� Η Περιφερειακή ∆/νση προβαίνει άµεσα στη λογιστικοποίηση –έγκριση των σχετικών 
ενταλµάτων.  
� Μετά την έγκριση των ενταλµάτων, το λογιστήριο του κάθε ΚΠΑ προβαίνει άµεσα 
στην έκδοση πληρωµής προς την Τράπεζα.  
 

 Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα, λόγω εκπρόθεσµης 
υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών, ο προϊστάµενος  του αρµόδιου ΚΠΑ2  
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θα προβαίνει στην έκδοση απόφασης για τη µη καταβολή του συγκεκριµένου ποσού.  

Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας κατά τριάντα (30) ηµέρες, ύστερα 
από  αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταµένου του 
αρµόδιου ΚΠΑ2.  

Επισηµαίνεται ότι ειδικά η επιχορήγηση του πρώτου διµήνου καταβάλλεται στη 
επιχείρηση, εφόσον ο ωφελούµενος έχει συµπληρώσει το απογραφικό δελτίο εισόδου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφ.9 της παρούσας. 

Η επιχορήγηση που αφορά το τελευταίο δίµηνο απασχόλησης καταβάλλεται στην 
επιχείρηση, εφόσον ο ωφελούµενος έχει συµπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφ.9 της παρούσας και αφού κατατεθούν και ελεγχθούν 
τα δικαιολογητικά που αφορούν και την περίοδο της  δέσµευσης. 

Η παρ.6 του άρθρου 29 του ν.1262/1982 ορίζει ότι: «η κατά τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου καταβολή των παροχών από τον ΟΑΕ∆ στους εργοδότες απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 
τέλη χαρτοσήµου και γενικά από τέλη, κρατήσεις ή εισφορές για το δηµόσιο και για τρίτους και δεν 
υπόκεινται σε κατάσχεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου». 
 
8.2.2. Επιτόπια Επαλήθευση  

Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις. 

 Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ στην έδρα ή στο 
υποκατάστηµα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούµενος εργαζόµενος  
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. 
Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσµευόµενο, µη επιχορηγούµενο 
προσωπικό της επιχείρησης. 

Συνιστάται  η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται µετά την πρόσληψη του 
επιχορηγούµενου ατόµου και πριν το αίτηµα του δικαιούχου για καταβολή της 
επιχορήγησης του α’ διµήνου, προκειµένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των 
προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραµµα και η δεύτερη πριν τη λήξη 
της συνολικής διάρκειας του προγράµµατος.  

 Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύναται να διενεργηθούν κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος (επιχορήγηση και δέσµευση),  προκειµένου να διαπιστωθεί η 
τήρηση των όρων του προγράµµατος.  

Για τις επαληθεύσεις λαµβάνονται υπόψη το ισχύον,  εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο 
καθώς και η πρόσκληση.  

 Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται  έκθεση επιτόπιας  επαλήθευσης  και 
ενηµερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.  

Στη συνέχεια και στην περίπτωση ευρηµάτων, ο Προϊστάµενος προβαίνει στην έκδοση 
της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκλησης, απόρριψης αξίωσης για καταβολή της 
επιχορήγησης, δηµοσιονοµικής διόρθωσης), η οποία  κοινοποιείται στην επιχείρηση και 
ακολουθείται η διαδικασία της παρ.8.2.4 της παρούσας. 

8.2.3 Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων  

 Τα αρµόδια τµήµατα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων 
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αναθέτουν τους ελέγχους, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του 
∆.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές προκειµένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους 
όρους του προγράµµατος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του 
επιχορηγούµενου και µη προσωπικού, κτλ.). 

Οι επαληθεύσεις του προγράµµατος διενεργούνται από ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθµ.2/82850/0022/25-9-
2013 (487/ΥΟ∆∆). 

 Οι ελεγχόµενοι δικαιούχοι  υποχρεούνται: 

α. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειµένου να ελέγχονται 
από τους αρµόδιους υπαλλήλους /ελεγκτές και να διαπιστώνεται η τήρηση ή µη των 
όρων του προγράµµατος,   
β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους αρµόδιους 
υπαλλήλους/ελεγκτές του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4144/2013, 
γ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόµενους από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των  
δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται και 
δ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης 
δυνάµει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013).  
 
8.2.4. Υποβολή αντιρρήσεων  
Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή 
καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους αρµόδιους 
υπαλλήλους / ελεγκτές του ΟΑΕ∆ µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά των 
διατάξεων που παραβιάστηκαν και κοινοποιείται στην επιχείρηση.  

 Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε  (15) ηµερών 
από την παραλαβή της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης. Οι αντιρρήσεις 
εξετάζονται άµεσα από τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ2 ο οποίος και εκδίδει σχετική 
απόφαση. 

 Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση 
αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν ο δικαιούχος  δεν υποβάλλει εµπρόθεσµα τις 
αντιρρήσεις του ή ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 δεν τις αποδέχεται, εκδίδεται σχετική 
απόφαση (ανάκληση, διακοπή µε αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της 
επιχορήγησης, κτλ), η οποία  κοινοποιείται στον δικαιούχο. Κατά της απόφασης, ο 
δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
κοινοποίησή της. 

Κεφάλαιο 9 
Υποχρεώσεις δικαιούχων – κυρώσεις 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσµευόµενο προσωπικό 
(επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής 
αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) µε το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος. 

Εάν  η επιχείρηση µειώσει το προσωπικό της οφείλει να  το αντικαταστήσει µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράµµατος. Είναι δυνατή η 
επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας κατά τριάντα (30) ηµέρες µετά από αίτηση του 
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δικαιούχου και απόφαση του προϊσταµένου της Αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆.  

Ως µείωση προσωπικού θεωρείται: 

 α) η καταγγελία της σύµβασης εργασίας, 

 β) αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή και  εκ περιτροπής 
απασχόληση και η µείωση των ωρών εργασίας σε ηµερήσια  βάση, ο αριθµός των 
ηµερών ανά  εβδοµάδα. 

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων 
παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.  

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται καταγγελία σύµβασης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 38 του ν.4488/2017(Α΄137). 

∆εν θεωρείται  µείωση : 
α) η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,  
β) η καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου (πριν τη λήξη της) 
που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόµενο (µήνυση για αξιόποινη 
πράξη που επηρεάζει ή µπορεί να επηρεάσει την εργασία του)  
γ) η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου 
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος και  
ε) η οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται καταγγελία σύµβασης σύµφωνα µε το 
άρθρο 38 του ν.4488/2017 (Α’ 137). 
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις προσκοµίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούµενου ατόµου, η επιχείρηση δύναται µε 
την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, εφόσον το 
αρµόδιο  Γραφείο  των εργασιακών συµβούλων του ΚΠΑ2 µπορεί να υποδείξει άνεργο µε 
τη νέα ειδικότητα και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3.1.1 του κεφ.3 της 
παρούσας. Σε διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου µε τη νέα ειδικότητα) η 
επιχείρηση οφείλει να προσλάβει άτοµα µε την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούµενου.  

Σε περίπτωση µη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραµµα θα διακόπτεται κατά 
τόσες θέσεις εργασίας όσες µειώθηκε το προσωπικό , θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παρ.8.2.1. και του κεφαλαίου 10  της παρούσας και δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό 
επιχορήγησης.  

Σε περίπτωση µη αντικατάστασης (επιχορηγούµενου ή µη) λόγω έλλειψης ειδικότητας, η 
οποία διαπιστώνεται από την Υπηρεσία, διακόπτεται η επιχορήγηση µόνο για τη θέση 
αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται  να 
διατηρήσει το δεσµευόµενο (µη επιχορηγούµενο προσωπικό της) καθ’ όλη τη διάρκεια 
του προγράµµατος (χρονικό διάστηµα επιχορήγησης και δέσµευσης).  

Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύµατος (ενδεικτικά: κυοφορία- 
λοχεία), ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας που αφορά είτε το επιχορηγούµενο 
ατόµου είτε και το δεσµευόµενο µη επιχορηγούµενο προσωπικό, δεν απαιτείται 
αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση 
θα προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Εάν υπάρξει µείωση προσωπικού (επιχορηγούµενου ή µη) εντός του µήνα που 
προηγείται της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του προγράµµατος, η επιχείρηση υποχρεούται 
µέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση. 
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Οι επιχειρήσεις δεν δεσµεύονται για τα άτοµα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό 
διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της  αίτησης µέχρι την έκδοση εγκριτικής 
απόφασης.  Η επιχείρηση µπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσµευόµενου µη 
επιχορηγούµενου προσωπικού που µείωσε και µε άλλον εργαζόµενο που προσέλαβε µετά 
την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραµµα (και ανήκει στο µη δεσµευόµενο προσωπικό 
της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδοµένου ότι ο 
αριθµός του προσωπικού δέσµευσης παραµένει σταθερός. Είναι δυνατή η αντικατάσταση 
ενός εργαζοµένου µε πλήρη απασχόληση µε δύο µερικής απασχόλησης τετράωρης 
απασχόλησης σε πενθήµερη βάση. 

Σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούµενου ατόµου για κάποιον από τους λόγους που 
απαριθµούνται στην παρ. 3.1.4 στο Κεφ.3, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, η 
επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσµευόµενο µη επιχορηγούµενο προσωπικό 
µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος (χρονικό διάστηµα επιχορήγησης και 
δέσµευσης). 

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζοµένων καθορίζονται από την κείµενη εργατική 
και ασφαλιστική νοµοθεσία. 

Είναι δυνατόν, επιχορηγούµενος και µη, να πραγµατοποιήσει κάτω των 25 ηµεροµισθίων 
στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά το πρόσωπο του εργαζόµενου. 

Οι επιχορηγούµενοι κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δεν ασκούν ελευθέριο 
επάγγελµα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το 
συγκεκριµένο άτοµο και υποδεικνύεται άλλο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο πρόγραµµα. 

Η επιχείρηση δύναται να µεταφέρει το προσωπικό της (επιχορηγούµενο ή και 
δεσµευόµενο )  από την έδρα στο υποκατάστηµα και αντίστροφα ,εφόσον υπάρχει η 
συναίνεση του εργαζόµενου και   ενηµερωθεί σχετικά  η αρµόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 για την 
περιοχή  µετακίνησής προκειµένου να καταστεί  δυνατή η διενέργεια των επιτόπιων 
επαληθεύσεων. 

Επισηµαίνεται ότι οι  επιχειρήσεις  υποχρεούνται να τηρούν της διατάξεις της νοµοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού 
κινδύνου. 

Οι ωφελούµενοι (άνεργοι) παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω 
επεξεργασία (από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) των προσωπικών δεδοµένων τους, 
συµπεριλαµβανοµένων των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του 
προγράµµατος, προκειµένου να εξάγονται στατιστικά δεδοµένα στο πλαίσιο της 
διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης µελετών, µέσω ερωτηµατολογίων, για την 
αξιολόγηση του προγράµµατος. Οι ωφελούµενοι έχουν τα δικαιώµατα που 
κατοχυρώνουν για το υποκείµενο των δεδοµένων οι διατάξεις του ΓΚΠ∆ (άρθρα 12επ.) 
και συγκεκριµένα: δικαίωµα πρόσβασης και ενηµέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, 
περιορισµού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υπό τις ειδικότερες 
προϋποθέσεις του νόµου και τις νοµικές και συµβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου 
επεξεργασίας. 

Τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων αποτελούν  αντικείµενο επεξεργασίας από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση του 
προγράµµατος, . Οι αρµόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των 
δεδοµένων συµµορφώνονται  µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, κατά τη συλλογή, τήρηση 
και φύλαξη των δεδοµένων αυτών. 

 Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος, ο ΟΑΕ∆ συλλέγει και 
συγκεντρώνει δεδοµένα (microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουµένων που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Ως εκ τούτου οι ωφελούµενοι συµπληρώνουν τα 
απαιτούµενα στοιχεία  στις σχετικές φόρµες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο 
(πρόσληψη) και κατά την λήξη ή την αποχώρηση από το πρόγραµµα (έως τέσσερις (4) 
εβδοµάδες από την ηµεροµηνία λήξης ή αποχώρησης).   

 Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται µέσω των απογραφικών δελτίων εισόδου και 
εξόδου, τα οποία συµπληρώνονται - µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ - από 
τον ίδιο τον  ωφελούµενο µε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει ως άνεργος.  

 Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συµπληρωθεί µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διµήνου απασχόλησης, µε ευθύνη της 
επιχείρησης. Αντίστοιχα και το  δελτίο εξόδου µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του τελευταίου διµήνου απασχόλησης (δέσµευσης). 
Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης 
που αντιστοιχεί στο  πρώτο  ή το τελευταίο δίµηνο απασχόλησης, αντίστοιχα. 
19. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούµενου πριν από την λήξη του προγράµµατος 
(δηλαδή πριν τη λήξη του 18µηνου), το δελτίο εξόδου συµπληρώνεται σε χρονικό 
διάστηµα έως τέσσερις (4) εβδοµάδες µετά την αποχώρηση ή απόλυσή του, προκειµένου 
να καταβληθεί στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο τελευταίο 
διάστηµα απασχόλησής του. 

 Η υποχρέωση συµπλήρωσης των απογραφικών δελτίων ισχύει και για τους τυχόν 
αντικαταστάτες.  

Κεφάλαιο 10 
∆ιακοπή-∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση 

Όταν διαπιστώνεται παράβαση όρου του προγράµµατος µετά από οποιαδήποτε καταβολή 
ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, εφαρµόζεται παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 
1262/1982 (Α’ 70), τα άρθρα 121 και 123 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και το εδ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 91 του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) για 
την απόδοση στον ΟΑΕ∆.  

Κεφάλαιο 11 

Επιµήκυνση Προγράµµατος 

11.1  Είναι δυνατή η επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης για µέγιστο διάστηµα έως 
τριάντα (30) ηµέρες, µε ισόχρονη δέσµευση της επιχείρησης, για µη απόλυση 
προσωπικού, σε περίπτωση: α) ασθένειας εργαζόµενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που  
χορηγείται  µετά  από  αίτηση  του  εργαζοµένου, γ) στράτευσης, δ) ανυπαίτιου 
κωλύµατος (ενδεικτικά: κυοφορία, λοχεία) και ε) ειδικής άδειας προστασίας της 
µητρότητας που αφορά το επιχορηγούµενο άτοµο υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα 
προσκοµίσει στην αρµόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε µία από τις 
ανωτέρω περιπτώσεις.  

11.2   Ο χρόνος επιχορήγησης επιµηκύνεται µετά από  αίτηση της επιχείρησης  και 
απόφαση του Προϊσταµένου του Γραφείου Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2 .  

11.3 Σε  περίπτωση  αντικατάστασης  επιχορηγούµενου µισθωτού  µέσα  στην προθεσµία  

ΑΔΑ: ΩΟ994691Ω2-ΟΤΒ



20 

 

 

 

 

 

των  τριάντα  (30)  ηµερών  είναι  δυνατή  η  επιµήκυνση  του  χρόνου επιχορήγησης  
κατά  τριάντα  (30)  ηµέρες για  κάθε  άτοµο  που αντικαταστάθηκε,  µε απόφαση του 
προϊσταµένου του αρµόδιου ΚΠΑ2, µε την προϋπόθεση η σχετική αίτηση να έχει 
υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση του προγράµµατος. 
                                                     
                                                     Κεφάλαιο 12 

                                                      ∆ηµοσιότητα  
1. Η πρόσκληση του προγράµµατος δηµοσιεύεται στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και 
αναρτάται  στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆. Επίσης συντάσσεται δελτίο τύπου το οποίο 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ και αποστέλλεται στον ηµερήσιο τύπο.  

2. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της 
πληροφόρησης στα κοινά-στόχος στα οποία  απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, 
δύνανται να χρησιµοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο µέσο επικοινωνίας που 
συµβάλλει στη διαφάνεια. 

                 Κεφάλαιο 13 

Τελικές διατάξεις 

1.  Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραµµα  λήγει  αυτόµατα, 
µέσω του συστήµατος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των  κατανεµηθεισών θέσεων. 
Μετά την αυτόµατη λήξη της προθεσµίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για 
αριθµό θέσεων που αντιστοιχεί  µέχρι το 40% των αρχικά προκηρυχθεισών θέσεων. 
Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραµένουν σε στάδιο αναµονής και ικανοποιούνται µε 
βάση την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δηµιουργηθούν κενές θέσεις. 

2. Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού δύναται, µε απόφασή της, να λήξει, να αναστείλει, να 
παρατείνει και να διακόπτει  την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο 
πρόγραµµα, σε περίπτωση µη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.  

 

 
                                                                                        Η  ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

                                                                                      Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Συνηµµένο αρχείο excel)  
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