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ΕΙΑΓΩΓΗ 
Ο ΟΑΔΓ αλαθνηλψλεη φηη πινπνηείηαη  Ειδικό ηπιεηέρ Ππόγπαμμα ενίζσςζηρ επγοδοηών με 
επισοπήγηζη πος ανηιζηοισεί ζηο ύτορ ηυν ζςνολικών αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην 
ππόζλητη 2.300  ανέπγυν Αηόμυν με Αναπηπίερ (A.με.Α), Απεξαπηημένυν από 
εξαπηηζιογόνερ οςζίερ, Αποθςλακιζμένυν, Νεαπών Παπαβαηικών Αηόμυν ή Νεαπών 
Αηόμυν πος βπίζκονηαι ζε κοινυνικό κίνδςνο και Ππόγπαμμα Επισοπήγηζηρ  50  θέζευν 
Επγονομικήρ Διεςθέηηζηρ ηος σώπος επγαζίαρ για Άηομα με Αναπηπίερ (A.με.Α).  
 
 
 

Ειδικό ηπιεηέρ Ππόγπαμμα ενίζσςζηρ επγοδοηών με επισοπήγηζη πος ανηιζηοισεί 
ζηο ύτορ ηυν ζςνολικών αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 2.300  

ανέπγυν Αηόμυν με Αναπηπίερ (A.με.Α), Απεξαπηημένυν από εξαπηηζιογόνερ 
οςζίερ, Αποθςλακιζμένυν, Νεαπών Παπαβαηικών Αηόμυν ή Νεαπών Αηόμυν πος 

βπίζκονηαι ζε κοινυνικό κίνδςνο 
 
 

ηόσορ ππογπάμμαηορ 
 

Σηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηελ επηρνξήγεζε κέξνπο 
ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ, σο θίλεηξν γηα ηελ πξφζιεςε 2.300 άλεξγσλ, αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ εθ 
ησλ νπνίσλ νη 2.200 κε πιήξε απαζρφιεζε θαη νη 100 κε κεξηθή απαζρφιεζε. 

Ψο κεξηθή απαζρφιεζε γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα ζεσξείηαη ε θαη’ ειάρηζηνλ ηεηξάσξε 
εκεξήζηα απαζρφιεζε ηνπ εξγαδφκελνπ. 

 

Ψο βάζε ππνινγηζκνχ ιακβάλνληαη νη απνδνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ θαηψηαηνπ 
βαζηθνχ κηζζνχ, φπσο νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ ΔΓΣΣΔ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Δθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 2.300 ζέζεσλ νη :  

 2080 ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ άλεξγα άηνκα κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α) ειηθίαο 18-64 εηψλ 

 50 ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ άλεξγα άηνκα Απνθπιαθηζκέλα ειηθίαο 18-64 εηψλ 

 150 ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ άλεξγα άηνκα Απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο 
ειηθίαο18-64 εηψλ 

 20 ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ άλεξγα Νεαξά Παξαβαηηθά άηνκα ή Νεαξά άηνκα πνπ 
βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ θίλδπλν ειηθίαο 16-21εηψλ 

Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ έσο 50 άηνκα θαηά ηελ εκεξνκελία 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. Σηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο θαζαξήο 
αχμεζεο ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, πξφζζεηεο εθείλσλ πνπ ηπρφλ 
δεκηνπξγνχληαη ζην πιαίζην επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εληαγκέλνπ ζε άιιν θαζεζηψο εληζρχζεσλ.  
 

 

                              Δικαιούσοι, υθελούμενοι και πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

1. Δικαιούσοι 

Γηθαηνχρνη είλαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Σπλεηαηξηζκνί, Δπαγγεικαηηθά Σσκαηεία θαη Δλψζεηο 
απηψλ, Σσκαηεία, Αζηηθέο Δηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, Κνηλσληθνί Σπλεηαηξηζκνί 
(Ν.2716/17.5.1999), Κνηλνπξαμίεο θαη γεληθά Δξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 Πξνθεηκέλνπ νη αλσηέξσ δηθαηνχρνη λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
πξνβεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, ζε κείσζε ηνπ 
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πξνζσπηθνχ ηνπο, ιφγσ θαηαγγειίαο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή εζεινπζίαο εμφδνπ πνπ γίλεηαη κε 
πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηε, κέζσ πξνγξακκάησλ παξνρήο νηθνλνκηθψλ θπξίσο θηλήηξσλ. Σε 
πεξίπησζε απφιπζεο, 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. 

Γελ ζεσξείηαη κείσζε ε θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θαη ε θαηαγγειία 
ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ νθείιεηαη ζε ζπνπδαίν ιφγν, πνπ αθνξά ζηνλ 
εξγαδφκελν, εθφζνλ πξνζθνκίδνληαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 
 
 
     Δεν 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) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3812 (ΦΔΚ 
234/Α/28.12.2009). Εξαιπούνηαι και δύνανηαι να ςπασθούν ζηο ππόγπαμμα α) νη επηρεηξήζεηο  
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ γηα ηελ απαζρφιεζε ΑκεΑ ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.3812/28-
12-2009, άξζξν 1, πεξίπησζε  ηε ηεο παξ. 2,  θαη β) ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ 
(ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), ην Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ  Αηφκσλ (ΚΔΘΔΑ), ν Οξγαληζκφο Καηά ησλ 
Ναξθσηηθψλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ), ην Χπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο (Χ.Ν.Α) θαη ην Χπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν 
Θεζζαινλίθεο (Χ.Ν.Θ.) γηα ηελ απαζρφιεζε ζεξαπεπηψλ ζηνπο ίδηνπο θνξείο, πξψελ 
ηνμηθνκαλείο γηα ηα πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο απφ ηα λαξθσηηθά (Ν.3812/2009 άξζξν 1, 
πεξίπησζε ζη παξ. 2). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ΟΑΔΓ θαιχπηεη ηηο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ πξνυπφζεζε ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε λα κελ 
θαιχπηεηαη απφ άιιε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. 
 - Τα λπρηεξηλά θέληξα, αίζνπζεο ςπραγσγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ςπραγσγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ 
παηρληδηψλ ηπρεξνχ ραξαθηήξα. Εξαιπούνηαι και δύνανηαι να ςπασθούν οι επισειπήζειρ 
ΠΡΟΠΟ και ΛΟΣΣΟ θαζψο θαη νη Δηαηξείεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο (άξζξν 20 ηνπ Ν.  
2956/2001), γηα κηζζσηνχο ηνπο πνπ παξέρνπλ εξγαζία ζε  άιινλ εξγνδφηε (έκκεζνο εξγνδφηεο). 
-  Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ 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.Σ. 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 Σπλεηαηξηζκνί, ηα Δπαγγεικαηηθά Σσκαηεία θαη νη Δλψζεηο απηψλ  ή ηα Σσκαηεία γεληθά γηα 
ηελ απαζρφιεζε κειψλ ηνπ Γ.Σ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ.  
- Οη εξγνδφηεο γηα ηελ πξφζιεςε αηφκσλ, ηα νπνία απαζρνινχληαη ζε θαη’ νίθνλ εξγαζίεο (νηθηαθνί 
βνεζνί, απνθιεηζηηθέο λνζνθφκεο θ.ι.π.). Εξαιπούνηαι και δύνανηαι να ςπασθούν οι 
επισειπήζειρ πνπ πξνζιακβάλνπλ άηνκα γηα άζθεζε επαγγέικαηνο κέζσ ηειεξγαζίαο κε έδξα 
ηελ νηθία ησλ εξγαδνκέλσλ εθ’ φζνλ ηα άηνκα απηά, ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο αληηκεησπίδνπλ 
πξνβιήκαηα ζηε κεηαθίλεζή ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα άηνκα κε παξαπιεγία/ηεηξαπιεγία ή κπτθή 
δπζηξνθία ή ηχθισζε ή απηά πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο έλαο 
ρψξνο ηεο νηθίαο ηνπ εξγαδφκελνπ ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ηππηθφ γξαθείν θαη λα εμνπιηζηεί 
αλαιφγσο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο.  
- Οη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είραλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα επηδφηεζεο ΝΘΔ αηφκσλ εππαζψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ παξειζφλησλ εηψλ, αιιά απνδεδεηγκέλα δελ ηήξεζαλ ηνπο φξνπο ησλ 
πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ π.ρ. πξνέβεζαλ ζε πνιιαπιέο απνιχζεηο, αληηθαηαζηάζεηο, δελ 
ήηαλ ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γεληθά δελ πξνψζεζαλ ηελ 
απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ απηψλ.  
- Όηαλ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο είλαη ζχλζεην θαη ην έλα εμ’ απηψλ εμαηξείηαη ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

- Δπηρεηξήζεηο πνπ εμαηξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο 
γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis).  
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο (απφ ηελ πξσηνγελή αιηεία θαη 
ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα έσο θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε θαη  εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά, 
π.ρ. ηρζπνπσιεία),  

o Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα (π.ρ. εηαηξείεο 
εμφξπμεο, νξπρεία θιπ) ,  

o Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, 

o Οη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαπψιεζε ζε κεηαπξάηεο ή εκπφξνπο ησλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ε επηρνξήγεζε κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαγσγνχο, άκεζα ή 
έκκεζα [νη δξαζηεξηφηεηεο ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο 
πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζζεί ην πξντφλ γηα ηελ πξψηε πψιεζε (π.ρ. ζπγθνκηδή, 
θνπή θαη αιψληζκα ησλ ζηηεξψλ, ζπζθεπαζία ησλ απγψλ) ή ε πξψηε πψιεζε πξνο 
κεηαπσιεηέο ή πξνο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο].  

 
 - Οη επηρεηξήζεηο γηα ηα άηνκα πνπ θαηά ην ηειεπηαίν 12κελν, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο 
ηνπο ζην πξφγξακκα, είραλ απαζρνιεζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ ίδηα επηρείξεζε ή ζε 
επηρεηξήζεηο πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ή αιιάδνπλ λνκηθή κνξθή ή δηαιχνληαη θαη επαλαιεηηνπξγνχλ 
ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ρψξν κε ην απηφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε λέα 
δηάδνρνο επηρείξεζε ή ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.  
Καη’ εξαίπεζη είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ ίδησλ αηφκσλ, 
εθ’ φζνλ:  
α- Η  επηρείξεζε είρε ππαρζεί ζε πξνεγνχκελν πξφγξακκα Σχκβαζεο Οξηζκέλνπ Φξφλνπ γηα ηελ 
απαζρφιεζε  Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ θαη έιεμε θαηά ην δσδεθάκελν πνπ πξνεγείηαη ηεο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο  ππαγσγήο ζην πξφγξακκα. 
 β- Τα άηνκα βξίζθνληαη ην αλψηεξν πέληε ρξφληα πξηλ ηελ ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο  πιήξνπο 
ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Ψο φξην ζπληαμηνδφηεζεο λνείηαη ην φξην ειηθίαο φπσο απηφ θαηά 
πεξίπησζε νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 
 γ- Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε ςπρηθή δηαηαξαρή  ή κε λνεηηθή πζηέξεζε ή ηχθισζε ή 
παξαπιεγία/ηεηξαπιεγία ή κπτθή δπζηξνθία ή απηά πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή 
πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία. 

- Οη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξνβιεκαηηθέο . 

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: 

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 
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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. Σηηο 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.  

 

- Γηα άηνκα πνπ ηνπνζεηνχληαη αλαγθαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.2643/98.   

 
2.  Άνεπγοι  

Ψθεινχκελα άηνκα είλαη ΑκεΑ , Απνθπιαθηζκέλα, Απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, 
Νεαξά Παξαβαηηθά ή Νεαξά Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ θίλδπλν πνπ ζα πξνζιεθζνχλ 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα θαη ζα πξέπεη: 

  Να έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ θαη λα δηαζέηνπλ δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ  

 Να έρνπλ ηελ Διιεληθή Υπεθνφηεηα ή ηελ Υπεθνφηεηα άιινπ Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ. ή λα 
είλαη Έιιελεο Οκνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο  

  λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηππνπνηεκέλν Έληππν εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο θαη λα έρνπλ 
ζπκθσλήζεη ζε αηνκηθφ ζρέδην δξάζεο.  
        
   Σα Άηομα με αναπηπίερ  να διαθέηοςν : 
Απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ι.Κ.Α., ηνπ Ν.2643/1998, κε ηελ νπνία λα 
πηζηνπνηείηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ, ην νπνίν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα είλαη 50% θαη άλσ. 
Γελ γίλεηαη δεθηή Απφθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΙΚΑ ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη ην άηνκν κε Αλαπεξία είλαη «αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία». 
Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα άηνκα πξνζθνκίδνπλ Απφθαζε Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
ΙΚΑ κε πάζεζε πξνεξρφκελε απφ ρξήζε ηνμηθψλ ή άιισλ νπζηψλ, γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα αλέξγσλ απαηηείηαη Βεβαίσζε 
απεμάξηεζεο. 
 
   Σα Αποθςλακιζμένα Άηομα να διαθέηοςν:  
α)Απνθπιαθηζηήξην  κε ρξνλνινγία απνθπιάθηζεο απφ 01-01-2006 θαη κεηά. Δίλαη δπλαηή ε 
ππαγσγή ζην πξφγξακκα ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ απνθπιαθηζηήξην απφ ρψξεο Δ.Δ.  
β)Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Κνηλσληθήο Υπεξεζίαο ή ηνπ Γ/ληή ηνπ Σσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο, φηη 
ην άηνκν έρεη αλάγθε θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα 
επηρνξήγεζεο ΝΘΔ ηνπ ΟΑΔΓ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη: ηα άηνκα πνπ ζα ππαρζνχλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ εθηίζεη 
ζπλερή θπιάθηζε έμη (6) κελψλ, ηνπιάρηζηνλ.   
 
   Σα Απεξαπηημένα Άηομα να διαθέηοςν:  

 Απνδεηθηηθφ απεμάξηεζεο / Βεβαίσζε απφ ζεζκνζεηεκέλν θνξέα Γεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα 
απεμάξηεζεο (18 ΑΝΨ, ΚΔ.ΘΔ.Α. ή απφ άιιεο ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί 
ε πξνβιεπφκελε  άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο )  φηη ην 
άηνκν νινθιήξσζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο απφ ηνμηθέο ή άιιεο νπζίεο απφ ην 2006 θαη κεηά ή 

 Βεβαίσζε απεμάξηεζεο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε ηελ πξνυπφζεζε ν θνξέαο πνπ εθδίδεη ηελ 
Βεβαίσζε απηή λα έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ Γεκφζηα Αξρή ηεο ρψξαο απηήο ή  

 Βεβαίσζε απφ ζεζκνζεηεκέλν θνξέα απεμάξηεζεο φηη ηo άηνκν βξίζθεηαη : α)ζην Σηάδην 
Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο  πινπνηνχκελνπ απφ ζεζκνζεηεκέλν θνξέα πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο 
ή 
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β)  ζην Σηάδην Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  ππνθαηάζηαζεο ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ   
Σηελ  πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε (γξαπηψο) ηνπ θνξέα απεμάξηεζεο, ν νπνίνο 
παξάιιεια ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ην άηνκν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη λα ηνπ παξέρεη 
ςπρνθνηλσληθή  ππνζηήξημε.  
 
Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα νξίδεηαη επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο γηα ηε ζηήξημε ηνπ 
απαζρνινχκελνπ, ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Υπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ. 
 
 
    Σα Νεαπά Παπαβαηικά Άηομα (άηνκα πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί αλακνξθσηηθά κέηξα ή 
πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ) ή ηα Νεαξά Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ 
θίλδπλν να διαθέηοςν : 

 Δηζεγεηηθή Έθζεζε Κνηλσληθψλ Υπεξεζηψλ Σσθξνληζηηθψλ Ιδξπκάησλ ή Ιδξπκάησλ Αγσγήο ή 
Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ ή Γηθαζηεξίσλ Αλειίθσλ ή Υπεξεζίαο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ ή 
αξκνδίσλ Φνξέσλ ηνπ Υπ. Υγείαο & Πξφλνηαο ή ησλ Ννκαξρηψλ ή  Γήκσλ ή άιινπ Αξκφδηνπ 
Φνξέα Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο ή ηνπ "Φακφγειν ηνπ παηδηνχ", ή ησλ Φσξηψλ SOS θιπ, φηη ην 
άηνκν  βξίζθεηαη ζε εηδηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζην 
πξφγξακκα επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ. 

Βηβιηάξην αλειίθνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη. 
    
 

                               Διαδικαζία ςπαγυγήρ – Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζευν 

 

Οη δηθαηνχρνη πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, 
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ππαγσγήο ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ (Γξ.Δξγαζίαο ΔΚΟ 
ή  ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ).  

Δάλ ε επηρείξεζε δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα, ηφηε ε αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Υπεξεζία, ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ε έδξα ή ην ππνθαηάζηεκα πνπ ζα απαζρνιεζεί ην πξνο 
επηρνξήγεζε πξνζσπηθφ. 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ησλ Γξ.Δξγαζίαο ΔΚΟ,ή  ΚΠΑ ή 
ΚΠΑ 2 ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

 
Η πξνζεζκία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ησλ 
ππνςεθίσλ, ζα θαζνξηζηεί κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ.  

 

                                                   

                           Λεπηομέπειερ ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

1. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη 
επηηφπηνο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ηεο επηρείξεζεο ζην 
πξφγξακκα (ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, κείσζε πξνζσπηθνχ θαηά ην πξνεγνχκελν 6κελν, 
θαηαιιειφηεηα ζπλζεθψλ εξγαζίαο θ.ι.π.). Αθνινπζεί ε απφθαζε έγθξηζεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν 
ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο γηα ηελ ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα, ε νπνία ζα 
θνηλνπνηείηαη ζην Υπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ, πνπ αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.  

2. Ύζηεξα απφ ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ζα ειέγρεηαη άκεζα απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν 
«δηαρεηξηζηή» ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ 
θαζνξηζζεί γηα ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεηά ε επηρείξεζε, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνλ 
Πξντζηάκελν θαη φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο  ηεο Υπεξεζίαο. 

3. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ αλέξγσλ ζην ζχζηεκα πξνζθνξάο – δήηεζεο εξγαζίαο, 
θαη χζηεξα απφ ηελ δηαδηθαζία εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηα αηνκηθά ζρέδηα δξάζεο, ζα γίλεηαη ε παξαπνκπή ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο 



 7 

εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο ησλ Υπεξεζηψλ, κε ζηφρν ηε ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο.  

4. Μεηά ηελ εγθξηηηθή απφθαζε, ε επηρείξεζε νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηελ πξφζιεςε εληφο 
ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ εγθξηηηθή απφθαζε. Δάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν εξγαηηθφ 
δπλακηθφ ε αίηεζε ηίζεηαη ζε «αλακνλή» δηάξθεηαο επηά (7) εκεξψλ κεηά ην πέξαο ησλ ηξηάληα 
πέληε (35) εκεξψλ. Η πξφζιεςε θαηαρσξείηαη ειεθηξνληθά απφ ηελ επηρείξεζε. Σε πεξίπησζε 
πνπ νη ζέζεηο πνπ έρεη αηηεζεί, δελ θαιπθζνχλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζεσξνχληαη άθπξεο.  

5. Μεηά ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ αλέξγσλ, ηελ ππφδεημή ηνπο ζηηο ελδηαθεξφκελεο 
επηρεηξήζεηο θαη ηελ ηειεπηαία πξφζιεςε, ν ππεχζπλνο δηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα φηη ε 
αίηεζε πεξλάεη ζην ζηάδην ηεο «έγθξηζεο» θαη νινθιεξψλεη ηελ έγθξηζε ζην ζχζηεκα.   

 

                                  Διάπκεια και ποζό επισοπήγηζηρ 

 

 Η δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζε ηπιάνηα έξι (36) μήνερ.  

Μεηά ηε ιήμε ηεο επηρνξήγεζεο νη επηρεηξήζεηο δεζκεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ην πξνζσπηθφ γηα 
δώδεκα (12)μήνερ ακόμα.  

 

Ψο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, φπσο 
παξαθάησ ππνινγίδεηαη θαη’ έηνο, γηα φινπο ηνπο θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη 
ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ ΔΤΔΑΜ, θαζψο θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο,  εθείλσλ πνπ ην 
ΙΚΑ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ππέξ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ αληί ηνπ ΔΤΔΑΜ,  αζθαιίδνληαη ζε άιια Δπηθνπξηθά Τακεία, σο πνζφ 
επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ησλ αληίζηνηρσλ κεληαίσλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) γηα φινπο ηνπ θιάδνπο θχξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ 
θαη ζηηο κεληαίεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αληίζηνηρσλ Δπηθνπξηθψλ Τακείσλ, θαζψο θαη ησλ 
αζθαιηζηηθψλ 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 αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο ησλ δψξσλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη ησλ επηδνκάησλ αδείαο, γηα ηνπο κήλεο πνπ 
απηά θαηαβάιινληαη.  

Ψο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ πνζψλ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη 
πξαγκαηηθέο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ κέρξη 
ηνπ χςνπο ηνπ θαηψηαηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, φπσο νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ ΔΓΣΣΔ.  

Τν πνζφ επηρνξήγεζεο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) επί ησλ αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε θαη 
γηα ηα ηξία έηε απφ ηελ θάζε πξφζιεςε θαη απνδίδεηαη κέζσ ηεο ρξέσζεο ηνπ αιιειφρξενπ 
ινγαξηαζκνχ ΙΚΑ-ΟΑΔΓ θαη ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ εξγνδφηε, εθηφο ηνπ 
πνζνχ επηρνξήγεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ ινηπψλ επηθνπξηθψλ 
ηακείσλ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη  απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε. 

Οκνίσο ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζηνπο εξγνδφηεο πνζά επηρνξήγεζεο πνπ ηθαλνπνηνχληαη 
κεηά απφ ηελ ζεξαπεία ησλ ελζηάζεσλ ηνπο. 

Σην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο, κέξνο ηνπ αλαθεξφκελνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ επηρνξήγεζεο πνπ έρεη 
απνδνζεί κέζσ ηνπ αιιειφρξενπ ζην πξνεγνχκελν έηνο θαη αθνξά ζε πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ θιάδσλ αζζέλεηαο ζε είδνο,  ρξήκα θαη επαγγεικαηηθνχ θίλδπλνπ ηνπ 
ΙΚΑ–ΔΤΑΜ, θαηαβάιιεηαη ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ζε ρξήκα θαη ηαπηφρξνλα πηζηψλεηαη ηζφπνζα o 
αιιειφρξενο, αθνχ νη αξκφδηεο Υπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ δηαβηβάζνπλ ζηα αξκφδηα ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 
θαηάζηαζε κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ επηρνξεγνχκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ 
έρνπλ ππαρζεί ζην πξφγξακκα. 
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Ψο κεξηθή απαζρφιεζε γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα ζεσξείηαη ε θαη’ ειάρηζηνλ ηεηξάσξε 
εκεξήζηα απαζρφιεζε ηνπ εξγαδφκελνπ. 

 

                                                 

                               Έναπξη,  όποι και διαδικαζία επισοπήγηζηρ 

Δικαιολογηηικά 

Η αξκφδηα Υπεξεζία ζα πξνβαίλεη ζηελ πξναλαθεξφκελε θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο αθνχ 
ειέγμεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά πνπ ε επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε ππνβάιιεη : 

1) Έληππε θαηάζηαζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 ην νλνκαηεπψλπκν ησλ πξνζιεθζέλησλ βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο,  

 ηε ρξνλνινγία πξφζιεςεο,  

 ηα εκεξνκίζζηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά κήλα,  

 ην ζπλνιηθφ κεληαίν αθαζάξηζην πνζφ πνπ δηθαηνχηαη ν εξγαδφκελνο, ην νπνίν δε ζα είλαη 
θαηψηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο νηθείεο Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Δξγαζίαο (Σ.Σ.Δ.),  

 ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεληαίεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 
εηζθνξψλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (Α.Π.Γ.), 

 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 

 ζηε ζηήιε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηηο ππνγξαθέο ησλ πξνζιεθζέλησλ κηζζσηψλ, φηη 
απαζρνιήζεθαλ θαη πιεξψζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε επηρνξήγεζε 

 

 

2) Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ή 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. 

3) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζίαο ζεσξεκέλε απφ ην Σ.Δ.Π.Δ.  

4) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, φπνπ απαηηείηαη. Σχκθσλα κε ηηο κε 
αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Α/10067/2007 θαη ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 ΚΥΑ ηα παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθά αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο 
πξάμεο Υπεξεζία. Σχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/ 2007, ην πνζφ ηεο 
επηρνξήγεζεο δελ παξαθξαηείηαη θαη δελ εθρσξείηαη.  

5) Τηκνιφγην κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ επηρνξήγεζεο 

 

Διαδικαζία καηαβολήρ επισοπήγηζηρ 

Δληφο ησλ πξψησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, πνπ αθνινπζεί 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 ζηε αλσηέξσ παξάγξαθν.  

Η Υπεξεζία εθδίδεη άκεζα ηελ εγθξηηηθή απφθαζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο, εθφζνλ έρεη 
πξνεγεζεί ζεηηθφο επηηφπηνο έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη δηελεξγεζεί έιεγρνο κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο, ν έιεγρνο ζα δηελεξγείηαη πξηλ ηελ έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο. 

Σηε ζπλέρεηα, ε Υπεξεζία θνηλνπνηεί ηελ εγθξηηηθή απφθαζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο 
ζην Υπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ, πνπ αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ηαπηφρξνλα ππνβάιιεη ζηελ 
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αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε γηα εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο ηελ εγθξηηηθή απφθαζε κε ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Τν Υπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ ζα θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία 
πιεξσκήο ηνπ ΟΑΔΓ 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).  

 

Όποι  

Κάζε άηνκν πνπ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα επηρνξεγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςήο ηνπ.  

Η επηρνξήγεζε ζα ππνινγίδεηαη γηα θάζε κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα ηνπο κηζζσηνχο θαη γηα 
ηνπο εκεξνκηζζίνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ 15 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
πιήξεο σξάξην εξγαζίαο γηα εξγαδφκελνπο ΑκεΑ θαη 20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο γηα ηηο 
ππφινηπεο νκάδεο ηεο παξνχζαο. 

Οη αλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηνπο επηρνξεγνχκελνπο ιφγσ κεξηθήο 
απαζρφιεζεο. 

Δθφζνλ ην πξνεγνχκελν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο αζθαιηδφηαλ γηα ιηγφηεξν απφ (20) εκέξεο 
ην κήλα θαη εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ην ίδην θαζεζηψο απαζρφιεζήο ηνπ θαη κεηά ηελ ππαγσγή 
ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα,  ηφηε ζα ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε επηρνξήγεζε.  

Σε αληίζεηε φκσο πεξίπησζε (πιήξεο απαζρφιεζεο ηνπ κε επηρνξεγνχκελνπ πξνζσπηθνχ) ε 
επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη γηα είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο θαηά κήλα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 
αζθάιηζεο θαηά κήλα γηα επηδνηνχκελνπο ΑκεΑ θαη  είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο 
θαηά κήλα γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο ηεο παξνχζαο σο θαη γηα θάζε κε επηρνξεγνχκελν κηζζσηφ. 

Καηά ηελ ζπλνιηθή  δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δηάξθεηα επηρνξήγεζεο θαη πεξίνδνο 
δέζκεπζεο) είλαη δπλαηφλ ν κηζζσηφο, επηρνξεγνχκελνο ή κε, λα πξαγκαηνπνηήζεη κφλν γηα 
ηξεηο(3)  κήλεο θαη’ έηνο, θάησ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ εκεξψλ αζθάιηζεο. 

Ψο 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 Σεπηέκβξηνο, Οθηψβξηνο έσο Γεθέκβξηνο). 

 

                                                

               Υπόνορ ςποσπευηικήρ απαζσόληζηρ – Δεζμεύζειρ 

 

Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη  λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο (παιαηέο θαη λέεο) θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 48  μήνερ.  
Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε κεηψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο θαη εθφζνλ δελ  ην αληηθαηαζηήζεη 
κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο, ην πξφγξακκα  ζα δηαθφπηεηαη θαηά ηφζεο ζέζεηο εξγαζίαο φζεο 
κεηψζεθε ην πξνζσπηθφ θαη ζα  επηζηξέθεηαη ην αλαινγνχλ πνζφ  επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο.  

Σε πεξίπησζε κε αληηθαηάζηαζεο ιφγσ έιιεηςεο εηδηθφηεηαο (πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ 
Υπεξεζία) ζε επηρνξεγνχκελε ζέζε ζα δηαθφπηεηαη ε επηρνξήγεζε κφλν γηα ηε ζέζε απηή, ρσξίο 
άιιεο επηπηψζεηο γηα ηνλ εξγνδφηε. 

Ψο κείσζε πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη ε θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ή εζεινπζία έμνδνο πνπ 
γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηε, κέζσ πξνγξακκάησλ παξνρήο νηθνλνκηθψλ θπξίσο 
θηλήηξσλ.  
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                                                 Επιμήκςνζη Ππογπάμμαηορ 

 
Δίλαη δπλαηή ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ επηρνξήγεζεο απφ έλα κήλα (1) έσο θαη έμη (6) κήλεο ην 
αλψηεξν κφλν ζε πεξηπηψζεηο: 
-  ζνβαξήο αζζέλεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ ηνλ θαζηζηά αλίθαλν λα εξγαζηεί 
-  άδεηαο θπνθνξίαο – ηνθεηνχ  
-  ρξήζε ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο  ηεο κεηξφηεηαο  
 - άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (π.ρ. επαλαθπιάθηζεο ιφγσ εθδίθαζεο παιαηψλ εθθξεκνηήησλ, θιπ) 
-  άδεηα άλεπ απνδνρψλ (κέρξη 60 εκέξεο)πνπ ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ  
  Σηηο  πεξηπηψζεηο  ζηξάηεπζεο    εξγαδνκέλνπ  θαη ρνξήγεζεο ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο  ηεο 
κεηξφηεηαο, ην πξφγξακκα επηκεθχλεηαη γηα φζν δηάζηεκα  δηήξθεζε ε ζεηεία  ή ε εηδηθή άδεηα 
πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο. 

 Η επηκήθπλζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα εγθξίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη απφθαζε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ ΟΑΔΓ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε επηκήθπλζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην επηρνξεγνχκελν δηάζηεκα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ ζα επηκεθπλζεί, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 
ζπλνιηθά ηνπο 36 κήλεο. 
 

                                           Διακοπή επισοπήγηζηρ 

 

Σε 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 παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3833/2010 (ΦΔΚ 
40/Α/15-03-2010), γηα ηελ δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο δαπάλεο έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνλ ΟΑΔΓ αρξεσζηήησο 
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 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 Υπεξεζίαο, 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.  

 

 

                                                 Παπαγπαθή αξίυζηρ 

Σε 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 αμίσζε ηεο επηρείξεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ 
παξαγξάθεηαη ρσξίο δηαθνπή ηεο επηρνξήγεζεο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο 
Υπεξεζίαο 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 Υπεξεζίαο. 
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                               Ανάκληζη ςπαγυγήρ ζηο ππόγπαμμα 
 
Δάλ κεηά ηελ ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα, δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη ή 
νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο κε απφθαζε ηνπ ζα 
αλαθαιεί ηελ ππαγσγή ηεο. 
Οη αλαθιεηηθέο απνθάζεηο εθδίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη θαηαβιεζεί θαλέλα πνζφ 
επηρνξήγεζεο. 
 

                                               Επίλςζη διαθοπών 

 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ησλ εληαγκέλσλ ζην πξφγξακκα θαη ησλ Υπεξεζηψλ 
Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ (Γξ.Δξγαζίαο ΔΚΟ ή  ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ) ζα επηιχεηαη κε απφθαζε ηεο 
Δηδηθήο Δπηηξνπήο  Δλζηάζεσλ. 

Οη ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηνίθεζε - Υπεξεζία Δηδηθψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ ηνπ 
ΟΑΔΓ, κέζσ ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ή ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο.  

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 
Υπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

 

                    Διαδικαζία παπακολούθηζηρ & ελέγσος ηος ππογπάμμαηορ 

 

Ο ΟΑΔΓ αζθεί ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 2/34255/0022/6-6-2001 Κνηλή 
Υπνπξγηθή Απφθαζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ειέγρνπο  ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο πξάμεο 
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε 
ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο 
αίηεζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο θαη νπσζδήπνηε κέζα ζην ηξίκελν αλαθνξάο. 

Γηα ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, ε αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ζπληάζζεη ζρεηηθέο εθζέζεηο ηηο νπνίεο δηαηεξεί 
ζην θάθειν ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θνξέα θαη ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα αλ 
ηεξνχληαη νη φξνη ηεο έληαμεο. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο παξαδίδεηαη ζηνλ θνξέα ή 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 Υπεξεζίεο 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 Υπεξεζίαο 
πνπ θαηαβάιιεη ηελ επηρνξήγεζε, δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Υπεξεζίαο φπσο εγθξηηηθέο απνθάζεηο, 
απνθάζεηο έλαληη πηζαλψλ ελζηάζεσλ, εθζέζεηο ειέγρσλ θ.ι.π.) 

Οη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη : 

 Να παξέρνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα, θαηά ηνλ έιεγρν, ζηνπο ειεγθηέο ππαιιήινπο.  

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

Γηα ηελ νκαιή πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ζα παξαθνινπζνχληαη 
θάζε κήλα: 

 νη δεζκεπζείζεο ζέζεηο  

 νη θαιπθζείζεο ζέζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κεηά ηελ έθδνζε ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ 

 ε θαηαβνιή ησλ επηρνξεγήζεσλ θ.ι.π.  
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Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηελεξγείηαη, ζηελ Υπεξεζία πινπνίεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, κέζσ μερσξηζηήο ινγηζηηθήο κεξίδαο ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη, δηαθξηηά γηα θάζε 
επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε, φιεο νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηα δηαθξηηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ηνπο (εκεξνκελία, είδνο θαη αξηζκφο παξαζηαηηθνχ, 
θαηεγνξία, πνζφ θαη αηηηνινγία δαπάλεο).   

        

Οη εληζρχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο 
Δπηηξνπήο γηα ηηο ενιζσύζειρ ήζζονορ ζημαζίαρ (de minimis). Η ελίζρπζε πνπ ζα ιάβεη κηα 
επηρείξεζε βάζεη ηεο παξνχζαο απφθαζεο, αζξνηδφκελε κε νπνηαδήπνηε άιιε de minimis 
ελίζρπζε πνπ έρεη ιάβεη ή ζα ιάβεη ε επηρείξεζε, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 
επξψ ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Τν ζπλνιηθφ πνζφ εληζρχζεσλ ήζζνλνο 
ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη ζε κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ 
κεηαθνξψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100.000 επξψ ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ. 
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Ππόγπαμμα Επισοπήγηζηρ  50  θέζευν Επγονομικήρ Διεςθέηηζηρ ηος σώπος 
επγαζίαρ για Άηομα με Αναπηπίερ (A.με.Α) 

 
 

ηόσορ ηος ππογπάμμαηορ 
 
Σηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ 
απαζρνινπκέλσλ αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, ε ζηήξημή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν,  ε εμάιεηςε ησλ 
εκπνδίσλ έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ε  δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ, κέζσ ηεο 
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ ΝΔΔ γηα Δξγνλνκηθή  Γηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 
  
 Ο αξηζκφο ησλ ζπλνιηθά  σθεινχκελσλ αηφκσλ ζα αλέιζεη ζηα  50 άηνκα.  

 
 

Δικαιούσοι και πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 
 

Γηθαηνχρνη είλαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Σπλεηαηξηζκνί, Δπαγγεικαηηθά Σσκαηεία θαη Δλψζεηο 
απηψλ, Σσκαηεία, Αζηηθέο Δηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, Κνηλσληθνί Σπλεηαηξηζκνί 
(Ν.2716/17.5.1999), Κνηλνπξαμίεο θαη γεληθά Δξγνδφηεο πνπ ζα απαζρνιήζνπλ Άηνκα κε 
Αλαπεξίεο θαη ζα εληαρζνχλ ζην «Δηδηθφ ηξηεηέο Πξφγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηψλ κε 
επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηελ 
πξφζιεςε 2.300  αλέξγσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α), Απεμαξηεκέλσλ απφ εμαξηεζηνγφλεο 
νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλσλ, Νεαξψλ Παξαβαηηθψλ Αηφκσλ ή Νεαξψλ Αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
θνηλσληθφ θίλδπλν».  
 
                         
                                                    Ποζό Επισοπήγηζηρ  
 
 Ο ΟΑΔΓ, εθ’ φζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηφ 90% ηνπ θφζηνπο ηεο 
απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα θάζε κία απφ ηηο εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
(πξνζαξκνζκέλεο βνεζεηηθέο ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζαξκνγή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, 
εηδηθφο εμνπιηζκφο, αγνξά ινγηζκηθνχ γηα άηνκα κε αλαπεξία, θ.ι.π.) θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
ηξηψλ (2.500,00) ΕΤΡΩ γηα θάζε κία απφ απηέο.  
 
 
                                Δικαιολογηηικά Τπαγυγήρ ζηο ππόγπαμμα  
     
Γηα ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα απαηηείηαη : 

Αίηεζε ηεο επηρείξεζεο πνπ απαζρνιεί ην Α.κε.Α , ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκφδηα 
Υπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ (Γξ.Δξγαζίαο ΔΚΟ ή  ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ).  
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ησλ Γξ.Δξγαζίαο ΔΚΟ ή  ΚΠΑ ή 
ΚΠΑ2 ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 
 
 
 
 
                              Λεπηομέπειερ ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ 
 
Μεηά ηελ αίηεζε ηεο επηρείξεζεο δηελεξγνχληαη δχν (2) επηηφπηνη έιεγρνη. 

Ο πξψηνο έιεγρνο, δηελεξγείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ή 
κε ηεο αηηνχκελεο εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο.  

Σηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε, ε νπνία ζα απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ έθδνζε απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο εγθξηηηθήο ή απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Η ζρεηηθή απφθαζε  
εθδίδεηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε. 
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Δθ’ φζνλ ε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο είλαη εγθξηηηθή δηελεξγείηαη ν 
δεχηεξνο έιεγρνο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε.  Καηά ηνλ έιεγρν απηφ ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα εμνθιεκέλα. 
 
Μεηά ηα αλσηέξσ, εθδίδεηαη απφθαζε πινπνίεζεο ηεο εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο. 
 
 
                                Δικαιολογηηικά καηαβολήρ ηηρ επισοπήγηζηρ 
 
Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ ηνπ θφζηνπο ηεο εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο, ε 
επηρείξεζε ζα ππνβάιεη αίηεζε, καδί κε ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα γηα ηε δαπάλε ηεο εξγνλνκηθήο 
δηεπζέηεζεο, ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία πιεξσκήο ηνπ ΟΑΔΓ. 
 
Η αξκφδηα γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο Υπεξεζία ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. 
(ζε πνζνζηφ 90% επί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο θάζε δαπάλεο), ρσξίο ην πνζφ απηφ λα ππεξβαίλεη 
ην αλσηέξσ νξηδφκελν δειαδή ηα  2.500,00 ΕΤΡΩ. 
 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ σο έρνπλ ηα ηκήκαηα «Δπίιπζε δηαθνξψλ» θαη «Γηαδηθαζία 
παξαθνινχζεζεο & ειέγρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο» ηνπ παξφληνο πιεξνθνξηαθνχ εληχπνπ.     
 
 
 
 

 


