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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηµερ. 02/12/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 95302

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
ΤΚ 17456 ΑΛΙΜΟΣ

«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων,
ηλικίας 30-49 ετών»
Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) έχοντας υπόψη τη µε αριθµ.
16550/28-11-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 3860/Β/01-12-2016) καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο
«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών» να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης.
Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά
Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο ορίζεται η ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 15:00 µε

καταληκτική

ηµεροµηνία την Τρίτη 27 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 15:00.
Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη ορίζεται η Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2016 µε καταληκτική
ηµεροµηνία την Πέµπτη 29 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
Συν.: ∆ηµόσια Πρόσκληση
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νο12/2016
ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ

«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών»
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Ι.1.1 – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»
(Α’185), όπως ισχύει.
3. Το Π∆ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών

και

Ενηµέρωσης,

µετονοµασία

Υπουργείων

Εσωτερικών

και

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων»
4. Το Π∆ 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016) περί ∆ιορισµού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών
5. Την υπ. αριθµ. Υ197/16.11.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β/3722/2016) «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».
6. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17/12/2013.
7. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17/12/2013.
8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 194).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων»
(ΦΕΚ 70/Α/1982), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), που αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001
«Αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2013).
11. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
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12. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως
ισχύουν.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015).
14. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18-12-2013 σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας (ΕΕ L 352/24-12-2013).
15. Την µε αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/ 17/12/2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια
Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.
16. Την Εγκύκλιο 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20.03.2015 «Εξειδίκευση των ΕΠ της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020».
17. Το εγκεκριµένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 2014-2020
σύµφωνα µε την 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ, της 26ης
Οκτωβρίου 2016.
18. Το Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001), «Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Την µε αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας
Θεσµικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε θέµα την παροχή
οδηγιών για την εφαρµογή διατάξεων του Ν.4314/2014.
20. Την Εγκύκλιο 32030/ΕΥΣΣΑ798/20-3-2015 «Εξειδίκευση των ΕΠ της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020.
21. Τη µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, ΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 2014 - 2020 σύµφωνα µε τις Αποφάσεις/Συµπεράσµατα της 1ης
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ, 1η Ιουλίου 2015.
22. Την µε αριθµ. 1952/15-7-2016 Απόφαση του ∆.Σ του ΟΑΕ∆, µε την οποία εγκρίθηκε το
Οργανόγραµµα του ΟΑΕ∆ ως ΕΦ∆ της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ 2014-2020 για τη διαχείριση Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων.
23. Τη µε αριθµ. 58118/15-7-2016 Απόφαση της ∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆, µε την οποία συστάθηκαν
Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.
24. Τον ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α/205/2016) για την κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη
των φορέων της.
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25. Την υπ. αριθµ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
περί «Ορισµoύ του «ΟΑΕ∆» ως Ενδιάµεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρµοδιοτήτων
διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020», (ΦΕΚ 3048/Β/2016).
26. Την απόφαση Νο11 /30-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση (Α∆Α: Ω∆ΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ).
27. Την υπ. αριθµ. 2516/54/27-9-2016 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ που µας διαβιβάστηκε µε το υπ.
αριθµ. 74814/29-09-2016 έγγραφο του ΟΑΕ∆.
28. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ 487/ ΥΟ∆∆’/2013).
29. Την υπ. αριθµ. οικ. 47945/382/18-10-2016 Εισήγηση Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
30. Την υπ. αριθµ. 79399/13-10-2016 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆.
31. Το Ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 216 /Α /2011), και ιδιαίτερα το άρθρο 2 αυτού.
32. Το µε αρ.πρωτ. 16473/25-11-2016 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠ ΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ προς την Ειδική Υπηρεσία
Κρατικών Ενισχύσεων.
33. Την µε αρ.πρωτ. 124775 /ΕΥΚΕ 4273/25-11-2016 Σύµφωνη γνώµη υπό προϋποθέσεις της Ειδικής
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.

Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
1. Ένα σηµαντικό πρόβληµα στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η δυσκολία µε την
οποία οι άνεργοι και ειδικότερα οι µακροχρόνια άνεργοι εντάσσονται σε εργασία και τα µεγάλα
χρονικά διαστήµατα που διανύουν σε δουλειές περιστασιακές και υποαµειβόµενες. Από τους πρώτους
στόχους των πολιτικών απασχόλησης πρέπει να είναι η διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του
εργασιακού βίου και η ταυτόχρονη διασφάλιση της παρουσίας της πληθυσµιακής αυτής οµάδας σε
δουλειές µε προοπτική.
Η σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση που ακολουθεί µία παρατεταµένη περίοδο αποβιοµηχάνισης
των χωρών του δυτικού κόσµου, επιδεινώνει τις ευκαιρίες για εργασία των ανέργων που καθιστά
αναγκαίο το σχεδιασµό µίας παρέµβασης τόσο για την προστασία της απασχόλησης των ανέργων όσο
και τη στήριξη των επιχειρήσεων.
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Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, µε την
πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, µε έµφαση στους µακροχρόνια ανέργους.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

2. ∆είκτες εκροών και αποτελέσµατος
Α. ∆είκτες εκροών
1. CO01: άνεργοι, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων
2. CO02: µακροχρόνια άνεργοι
3. Τ4850:Άνεργοι, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών
4. T4854:Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Β. ∆είκτες Αποτελέσµατος
1. CR03 Συµµετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αµέσως µετά τη λήξη συµµετοχής τους.
2. CR06 Συµµετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης
εντός έξι µηνών από τη λήξη συµµετοχής τους
3. Η πράξη «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49
ετών» εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014
-2020 (ΕΠ ΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Η δράση εµπίπτει: α) στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και
Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων Ανθρώπινου ∆υναµικού», β) θεµατικό στόχο 8 Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1
3) δράση 2.8.1.1.02 «Προγράµµατα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα για
ανέργους και ειδικές οµάδες ανέργων.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές του ΕΠ ΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ ορίστηκαν οι
δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής :
α) Περισσότερο Αναπτυγµένες Περιφέρειες : Αττική, Νότιο Αιγαίο
β) Περιφέρειες σε µετάβαση : ∆υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
γ) Λιγότερο Ανεπτυγµένες Περιφέρειες : Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα.

4. Σύµφωνα µε την εξειδίκευση εφαρµογής του ΕΠ ΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ για τη συγκεκριµένη δράση, τα ανώτατα
όρια κατανοµής της συνολικής διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης κατανέµονται στις Περιφέρειες της
χώρας ως εξής :
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Περιφέρειες

Προϋπολογισµός

Θέσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα

29.902.533 €

5.540

∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

9.050.579 €

1.675

10.368.179 €
3.442.044 €
1.236.665 €
54.000.000 €

1.920
635
230
10.000

Αττική
Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο
Σύνολο :

5. Το ύψος της συνολικής διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των
54.000.000,00 ευρώ (ΚΑΕ 2493) και κατανέµεται σε ετήσια βάση ως εξής :

□

Για το έτος 2017 : 40.000.000,00 ευρώ

□

Για το έτος 2018 : 14.000.000,00 ευρώ

6. Κωδικός Πρόσκλησης ΟΑΕ∆_01-Α.Α:1915 στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Ι.1.3 – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Σύµφωνα µε τη µε αριθµ. πρωτ. 11319/09-09-2016 απόφαση του Υφυπουργού, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού µε την οποία ο ΟΑΕ∆ ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Β’ 3048) (Α∆Α:7Ζ9Α4653Ο7ΠΤ∆).

Ι.1.4 – ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
► Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 0-3 άτοµα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έναν (1)
ωφελούµενο.
► Επιχειρήσεις µε προσωπικό από 4-8 άτοµα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως δύο (2)
ωφελούµενους
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► Επιχειρήσεις µε προσωπικό από 9-19 άτοµα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως τρεις (3)
ωφελούµενους
► Επιχειρήσεις άνω 20 ατόµων µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έως πέντε

(5)

ωφελούµενους

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε
µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
χρηµατοδότησης (ηµερολογιακά).
Ως µείωση προσωπικού κατά το τρίµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης
χρηµατοδότησης θεωρείται :
1.

η καταγγελία της σύµβασης εργασίας,

2.

η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση

3.

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

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.

Σε περίπτωση που 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, µπορεί να
ενταχθεί στο πρόγραµµα.
Η ανωτέρω δέσµευση ισχύει και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα.

∆εν θεωρείται µείωση προσωπικού κατά το τρίµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της
αίτησης :
•

η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

•

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)

•

η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου

•

η οικειοθελής αποχώρηση

•

η φυλάκιση και ο θάνατος.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΔΑ: 7ΜΨΒ4691Ω2-8Τ8

10
Ι.1.5 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα
σε όλη τη χώρα.
∆εν εντάσσονται:
Ι.

Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισµοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη
του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και
του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

ΙΙ.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς, στους οποίους δεν εφαρµόζεται ο Καν.
1407/2013 (άρθρο 1 και 2)

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής
1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους
τοµείς, εκτός από:
α)

ενισχύσεις

προς

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται

στους

τοµείς

της

αλιείας

και

της

υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου (1)·
β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων·
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης και
της εµπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που
πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς·
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη,
ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία
δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα·
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόµενων.
2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς οι οποίοι αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους
τοµείς οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού ή ασκούν άλλες
δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ο παρών κανονισµός
εφαρµόζεται σε ενισχύσεις χορηγούµενες στους τελευταίους αυτούς τοµείς ή δραστηριότητες, υπό την
προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη µέλη διασφαλίζουν, µε κατάλληλα µέσα, όπως ο διαχωρισµός των
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δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τοµείς που εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας που χορηγείται
δυνάµει του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2 Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως:
α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα I της Συνθήκης, µε εξαίρεση τα
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
104/2000·
β) «µεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε επέµβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει
επίσης γεωργικό προϊόν, µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι
απαραίτητες για την προετοιµασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση·
γ) «εµπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή η έκθεση µε σκοπό την πώληση, την προσφορά προς
πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, µε εξαίρεση την πρώτη
πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού σε µεταπωλητές ή µεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε
δραστηριότητα η οποία προετοιµάζει το προϊόν για µια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από µέρους
πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εµπορία αν πραγµατοποιείται σε
χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.
2. Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαµβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, όλες οι
επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες σχέσεις µεταξύ τους:
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης·
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) µια 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·
δ) µια 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 στοιχεία α) έως δ) του
πρώτου εδαφίου µε µία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
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Επισηµαίνεται

ότι

εντάσσονται

στο

πρόγραµµα

οι

επιχειρήσεις

οι

οποίες

δραστηριοποιούνται και σε άλλους τοµείς πέραν των ανωτέρω εξαιρουµένων και οι
επιχορηγούµενοι άνεργοι απασχοληθούν στις µη εξαιρούµενες δραστηριότητες.
III.

Τα νυχτερινά κέντρα διότι σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων
και η αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού τόσο του επιχορηγούµενου όσο και του
προϋπάρχοντος δεσµευόµενου στην επιχείρηση, είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της τήρησης
των όρων του προγράµµατος. Το ωράριο απασχόλησης των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αυτές
δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων.

IV.

Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών µέσω τηλεφώνου (telemarketing).

V.

Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

VI.

Τα υποκαταστήµατα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

VII.

Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συµµετέχουν εξωχώριες
εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

VIII. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγµένων σε αυτά
Στην περίπτωση των ΚΤΕΛ, είτε έχουν µετατραπεί σε ΑΕ βάσει του Ν. 2963/2001 είτε υπό
εξαιρετικές προϋποθέσεις – όχι (οπότε θεωρούνται ΝΠΙ∆) προβλέπονται συγκεκριµένες οργανικές
θέσεις (Π.∆. 246/2006), ως εκ τούτου, από την ενδεχόµενη υπαγωγή τους στα προγράµµατα
απασχόλησης του ΟΑΕ∆ δεν µπορεί να προκύψει εκπλήρωση του σκοπού των προγραµµάτων
αυτών και της πάγιας νοµοθεσίας που τα διέπει.
Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες – συνιδιοκτήτες λεωφορείων ενταγµένων στα ΚΤΕΛ υπάγονται κατά
κανόνα (λόγω του προφανούς κοινωφελούς χαρακτήρα ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος)
και αυτοί στο ρυθµιστικό (και εποπτικό) πλαίσιο του Π.∆. 246/2006 (άρθρο 2), αφού δεν προκύπτει
εξαίρεσή τους.
Σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη οργανικών θέσεων στο Π.∆. 246/2006 που αποτελεί τον ισχύοντα
ΓΚΠ και αφορά ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ αλλά και ιδιοκτήτες – συνιδιοκτήτες λεωφορείων ενταγµένων στα
ΚΤΕ – ΚΤΕΛ ΑΕ, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, δεν επιτρέπει την υπαγωγή των ως άνω φορέων
στα προγράµµατα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕ∆.
IX.

Οι συστεγαζόµενες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση των συστεγαζόµενων επιχειρήσεων
δεν είναι εφικτό κατά τους επιτόπιους ελέγχους να εξακριβωθεί σε ποια επιχείρηση θα
απασχολείται το επιχορηγούµενο προσωπικό.

X.

Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί
µηχανικοί, εµπορικοί αντιπρόσωποι κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της
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δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες
εκµετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκµετάλλευσης ταξί ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί),
XI.

Όταν το αντικείµενο εργασιών µίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείµενα
εξαιρείται του προγράµµατος. Στις περιπτώσεις που το αντικείµενο εργασιών που εξαιρείται
αναφέρεται µεταξύ των σκοπών όπως ορίζονται από το καταστατικό της επιχείρησης και
δεν ορίζεται στην έναρξη δραστηριότητας στην ∆.Ο.Υ., η επιχείρηση δύναται να
υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα, εφόσον συνυποβάλει
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κατά τη
διάρκεια του προγράµµατος το εξαιρούµενο αντικείµενο εργασιών. Στις περιπτώσεις που
το αντικείµενο εργασιών αναφέρεται στην έναρξη δραστηριότητας στη ∆.Ο.Υ., η
επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να προβεί σε µεταβολή εργασιών στη ∆.Ο.Υ. πριν
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης ως προς το εξαιρούµενο
αντικείµενο και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν
πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράµµατος το εξαιρούµενο αντικείµενο
εργασιών.

XII.

Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση προηγούµενων κρατικών ενισχύσεων από
προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής συµφώνως προς το σηµ.

1 του άρθρου 4 του

Καν.651/2014. Η διαδικασία ελέγχου της περίπτωσης αυτής εξειδικεύεται στο Κεφ. I.1.9. της
παρούσας.
XIII. Οι επιχειρήσεις που δηµιουργηθήκαν µετά από µεταβίβαση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση
ή/και επαναλειτουργία ή δηµιουργία νέας επιχείρησης ή εκµίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον
ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο
στόχος του προγράµµατος για την προώθηση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθµό θέσεων που είχε η
προηγούµενη επιχείρηση.

Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο πρόγραµµα, χορηγούνται βάσει του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de-minimis). Η
ενίσχυση που θα λάβει µία επιχείρηση βάσει του προγράµµατος αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη deminimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει, 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 µία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.
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Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται µέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους της δικαιούχου
επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σηµασίας έλαβε η οικεία
επιχείρηση βάσει του παραπάνω κανονισµού ή άλλων κανονισµών για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας κατά
τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε την παρ.2 του
άρθρου 6 του Καν.1407/2013 καθώς και µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Ελέγχου σώρευσης των
ενισχύσεων (de-minimis) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας
Ανάπτυξης & Τουρισµού», σύµφωνα µε τις «αριθµ. πρωτ. : 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 Οδηγίες στους
φορείς που εµπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραµµατική περίοδο 20142020».
Ως ηµεροµηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.
Στον ως άνω έλεγχο ορίων µεµονωµένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η
δικαιούχος επιχειρηµατική µονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν µε αυτήν «ενιαία επιχείρηση»,
κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 2 του Καν.1407/2013.
Ι.1.6 - Ωφελούµενοι – Άνεργοι
Ωφελούµενοι του Προγράµµατος είναι :
i)

Άνεργοι

εγγεγραµµένοι

στο

µητρώο

ανέργων

του ΟΑΕ∆

για

χρονικό

διάστηµα

τουλάχιστον τριών (3) µηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2.
ii) Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών µέχρι την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2.

Οι ωφελούµενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξή τους από τα
αρµόδια ΚΠΑ2 πρέπει:
1. Να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν
συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης.
2. 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.
3. Να είναι ηλικίας 30-49 ετών, δηλαδή να έχουν συµπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να
διανύουν το 31ο έτος και το 49ο έτος αντίστοιχα κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την
αρµόδια Υπηρεσία.
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∆εν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις :
s Για άτοµα που κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
χρηµατοδότησης για ένταξη στο πρόγραµµα από την επιχείρηση:
▪ 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 αυτό αντικείµενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.
▪ είχαν απασχοληθεί µε την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη µε
ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
▪ είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε
µετοχική ή εταιρική σχέση µε την ενταχθείσα επιχείρηση.
▪ είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθµού εξ αίµατος ή εξ΄
αγχιστείας µε τον εργοδότη.
s για εργαζόµενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου)
έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
s για άτοµα που:
- είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
- είναι µέλη των ∆.Σ. στις Α.Ε.
- είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
- είναι µέλη σε συνεταιρισµούς (πλην των µελών των ΚοινΣεπ)
- τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98.
- προσλαµβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης
για την κάλυψη σχετικών συµβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης
επιχορηγεί το µισθολογικό ή/και το µη µισθολογικό κόστος για τα άτοµα αυτά,
- προσλαµβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειµένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους
σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έµµεσος εργοδότης).
- προσλαµβάνονται για να απασχοληθούν µε µίσθωση - σύµβαση έργου ή έµµισθη εντολή.
Οι ωφελούµενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό
σηµείωµα ΜΟΝΟ από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα
που θα απασχοληθούν, σύµφωνα µε τις ζητούµενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά
την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις επιλογές των
ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια ∆ράσης (ΑΣ∆) κατά τη διαδικασία της
εξατοµικευµένης προσέγγισης και σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην
παράγραφο Ι.1.9.3 της παρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
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Ι.1.7 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.7.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραµµένων
για χρονικό διάστηµα τριών (3) τουλάχιστον µηνών, στα µητρώα του ΟΑΕ∆ και µακροχρόνια ανέργων
(εγγεγραµµένων τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες). Συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε
άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστηµα
δώδεκα (12) µηνών.
Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται :
I. στο ποσό των 15 € για την πρόσληψη εγγεγραµµένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας
σε ισχύ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών πριν από την υπόδειξή τους από
τα αρµόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα.
II. στο ποσό των 18 € για την πρόσληψη µακροχρονίων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε
ισχύ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών πριν από την υπόδειξή τους από
τα αρµόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα.

Ι.1.7.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το ύψος της συνολικής διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των
54.000.000,00 ευρώ.
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράµµατος ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν µη µακροχρόνια
ανέργους, δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούµενο) για
τρεις (3) ακόµα µήνες (χωρίς επιχορήγηση).
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν µακροχρόνια ανέργους δεν δεσµεύονται από την
ανωτέρω διάταξη.

Ι.1.8 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2014-2020 (N. 4314/2014, άρθρο 57) και σε ότι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις,
απαιτείται η εφαρµογή των νέων διαδικασιών που θέτει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε).
Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα
∆ηµόσια Πρόσκληση δεν µπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα.
Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήµατα και επιθυµούν να προσλάβουν άτοµα, για να
απασχοληθούν σε αυτά υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστηµα εφόσον έχουν
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δηµιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕ∆ όσο και στο
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

πριν την υποβολή της αίτησης

χρηµατοδότησης.

Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης είναι τα εξής :
1. Μετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα,
υποβάλλουν αίτηση χρηµατοδότησης στο κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

2. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειµένου να γίνει εγγραφή στο σύστηµα. Κατά την
είσοδο στο σύστηµα, ζητείται η συµπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηµατικού που θα
πρέπει να έχει προµηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης ∆ικαιωµάτων
Πρόσβασης.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης είναι η
ενδιαφερόµενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο

και για τα υποκαταστήµατα) να είναι

εγγεγραµµένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστηµα (portal) του ΟΑΕ∆ και να διαθέτει κωδικούς
πρόσβασης σε αυτό (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραµµένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΑΕ∆ πρέπει να
προσέλθουν στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται, για
επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

4. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραµµένοι χρήστες στο
Πληροφοριακό Σύστηµα (portal) του Οργανισµού τότε θα πρέπει να επισκεφθούν την Υπηρεσία του
ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήµατα που θα
απασχοληθούν τα επιχορηγούµενα άτοµα και να προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την
έκδοση κλειδαρίθµου προκειµένου στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη στο
πρόγραµµα.
α) Οι ατοµικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος
β) Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η µετοχική ή
και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
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5. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986
όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαµβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόµενο στην ηλεκτρονική αίτηση
επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συµπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης µε τα
ζητούµενα στοιχεία. Επίσης, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην
ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισµό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συµµετοχής συνιστά
εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕ∆ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα
Πληροφοριακά Συστήµατα (Π.Σ.) του ΟΑΕ∆, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕ∆- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΙΚΑΕΤΑΜ και του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής

Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις

περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των Οµογενών.

6. Σε περίπτωση που µια επιχείρηση ή ένα υποκατάστηµα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει
να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε µπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει
εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούµενη.
Η ως άνω διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί µέχρι τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων.

Επισηµαίνεται ότι κάθε φορά που θα υποβάλλεται νέα αίτηση, θα

ακυρώνεται η προηγούµενη.

7. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης (στην οποία εµπεριέχεται η εντολή
κενής θέσης) οι επιχειρήσεις θα προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόµων που επιθυµούν να
προσλάβουν, και λοιπά επιθυµητά προσόντα πρόσληψης (πχ ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις
Η/Υ, κα). καθώς επίσης και την κατηγορία του ανέργου (άνεργοι µε τρίµηνη τουλάχιστον
εγγεγραµµένη ανεργία ή µακροχρόνια άνεργοι).

8. Το ΠΣΚΕ θα δέχεται αιτήσεις µέχρι την καθορισµένη από το πρόγραµµα ηµεροµηνία λήξης υποβολής
των αιτήσεων χρηµατοδότησης ανά κατηγορία περιφερειών. Σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις
εργασίας πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, οι επιπλέον αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναµονής,
σε ποσοστό 20% επί των θέσεων, όπως έχει κατανεµηθεί και θα αξιολογηθούν, εφόσον δεν καλυφθεί
ο προϋπολογισµός.
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Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης για τις Περιφέρειες Αττική, Στερεά
Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο ορίζεται η ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 15:00 µε

καταληκτική

ηµεροµηνία την Τρίτη 27 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 15:00.
Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη ορίζεται η Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2016 µε καταληκτική
ηµεροµηνία την Πέµπτη 29 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης θα υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις σύµφωνα µε το “εγχειρίδιο υποβολής
πρότασης” που θα αναρτηθεί στο site του Οργανισµού την Παρασκευή 09-12-2016.

Το ∆.Σ. του Οργανισµού µπορεί µε απόφασή του να παρατείνει την προθεσµία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηµατοδότησης ανά κατηγορία περιφερειών για ένταξη στο πρόγραµµα, σε
περίπτωση µη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.
Το ΠΣΚΕ θα δίνει κωδικό έργου και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης
χρηµατοδότησης.

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης θα γίνουν διασταυρώσεις
δεδοµένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι
απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισµού.

Ι.1.9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –– ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.9.1 – ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης της
αρµόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών στην αξιολόγησή τους αναφορικά µε
την πληρότητα ή µη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραµµα.
Αρµόδιο όργανο για την έγκριση της αξιολόγησης και την ένταξη ή µη των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι
ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας, µετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας πρόσκλησης και το
οποίο δύναται να τροποποιηθεί µε απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆.
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Ι.1.9.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης των δυνητικά δικαιούχων θα είναι άµεση και λαµβάνεται
υπόψη ο χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, τα κριτήρια ένταξης, η
κατανοµή των θέσεων και η κάλυψη του προϋπολογισµού ανά κατηγορία περιφερειών.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας ΟΑΕ∆ σε
υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης – αξιολογητές οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων
ανάµεσα στα στοιχεία της υποβαλλόµενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση
των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µείωση
προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ο οποίος γίνεται εντός του κράτους µέλους και τήρησης κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόµενων στην
ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήµατα (Π.Σ.) του ΟΑΕ∆, του ΕΡΓΑΝΗ
(ΠΣ

ΣΕΠΕ

–

ΟΑΕ∆-

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Υπουργείου

Εσωτερικών

και

∆ιοικητικής

Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των οµογενών.
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας του Γραφείου
Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση ένταξης ή απορριπτική απόφαση).
Για τα ΚΠΑ 2 µε µειωµένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό αρµόδια για την αξιολόγηση είναι το
τµήµα Απασχόλησης της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ή το Γραφείο Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2
σύµφωνα µε το Παράρτηµα. Η σχετική απόφαση ένταξης ή απόρριψης εκδίδεται από τους Προϊσταµένους
των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων ή των ΚΠΑ 2 αντίστοιχα.
Στη συνέχεια το αρµόδιο τµήµα ή Γραφείο Απασχόλησης ενηµερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο
Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρµοδιότητας του δικαιούχου σε
περίπτωση εγκριτικής απόφασης.
Τα εγκεκριµένα κριτήρια ένταξης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» σύµφωνα µε την απόφαση Νο11/30-9-2016 περιγράφονται
αναλυτικά σε Παράρτηµα ΙII της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
Για τον έλεγχο των περιπτώσεων επιχειρήσεων του σηµείου ΧΙΙΙ του 4.1.1 της παρούσας, κατ’ εφαρµογή
των διαδικασιών του Σ∆Ε για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, ∆ιαδικασία ∆ΙΙΙ_2 : «Ανάκτηση
αχρεωστήτως

ή

παρανόµως

καταβληθέντων

ποσών»,

της

Κ.Υ.Α.

µε

αριθµ.

126829/EΥΘΥ

1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015) «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης

αχρεωστήτως

ή

παρανόµως

καταβληθέντων

ποσών

από

πόρους

του

κρατικού

προϋπολογισµού για την υλοποίηση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020, σύµφωνα µε το αρ. 22 του Ν. 4314/2014» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της µε αριθµ. 11319/09-
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09-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β/23-09-2016), και των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης
∆ηµοσίων Εσόδων, από τον/τους φορέα/φορείς χορήγησης των ενισχύσεων θα αξιολογούνται:
α) η φορολογική ενηµερότητα που προσκοµίζει ο δικαιούχος στους αρµόδιους ελεγκτές κατά την πρώτη
επιτόπια επαλήθευση.
β) οι διαθέσιµες πληροφορίες του συστήµατος TAXIS,
γ) η Υπεύθυνη ∆ήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του Ν.1599/1986 σχετικά µε τη σώρευση των
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) του Παραρτήµατος Ι της παρούσας η οποία προσκοµίζεται
κατά την πρώτη επιτόπια επαλήθευση και
δ) από το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2)

Ι.1.9.3 – ΕΓΚΡΙΣΗ
Στην απόφαση ένταξης προσδιορίζεται ο αριθµός των ατόµων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η
επιχείρηση, καθώς επίσης και το ποσό της επιχορήγησης ανά κατηγορία ωφελούµενου.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της οµάδας στόχου (όπως ορίζεται
στο Κεφάλαιο I.1.4Β της παρούσας) και σύµφωνα µε την υποβληθείσα αίτηση χρηµατοδότησης - εντολή
κενής θέσης – Υπεύθυνη ∆ήλωση µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ µε κωδικούς πρόσβασης
(Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο άνεργος που θα προσληφθεί πρόκειται να
απασχοληθεί σε υποκατάστηµα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται µόνο στο
υποκατάστηµα και πραγµατοποιείται µε κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήµατος (Ονοµασία Χρήστη
και Συνθηµατικό).

Συγκεκριµένα, παρέχεται η δυνατότητα στις ενταγµένες επιχειρήσεις - εργοδότες µιας νέας διαδικασίας
αναζήτησης ανέργων, µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆1 µε στόχο την άµεση και καλύτερη
σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία, η ενταγµένη (δικαιούχος) επιχείρηση- εργοδότης, εντός δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης, δύναται να ενεργοποιήσει µέσω των Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων επιλέγοντας το πεδίο «Ενεργοποίηση της
αναζήτησης Ανέργων».

1

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων έχουν αναρτηθεί οθόνες εφαρµογής της νέας διαδικασία αναζήτησης ανέργων, µέσω των
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆.
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Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο Οργανισµός θα παρέχει στους δικαιούχους εργοδότες - επιχειρήσεις
πρόσβαση στα στοιχεία του Βιογραφικού Σηµειώµατος των εγγεγραµµένων στο µητρώο του ανέργων2, µε
βάση την ειδικότητά τους, την εργασιακή εµπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις δεξιότητες του ανέργου
και την περιοχή στην οποία διαµένουν.

Συνεπώς, ο εργοδότης - επιχείρηση εντοπίζει τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις
απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει και προεπιλέγει µέχρι 10 υποψηφίους, οι οποίοι
εµφανίζονται αυτόµατα στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΑΕ∆ προκειµένου να
ενηµερωθεί η αρµόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 µε τη λίστα των Βιογραφικών Σηµειωµάτων [µέχρι δέκα (10)
Βιογραφικά Σηµειώµατα] που έχει προεπιλέξει ο εργοδότης – επιχείρηση.

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες (Κ.Π.Α.2) αφού λάβουν τη σχετική λίστα µε τα Βιογραφικά Σηµειώµατα
προβαίνουν κατά προτεραιότητα στην υπόδειξη των ανέργων στους οποίους αντιστοιχούν τα εν λόγω
Βιογραφικά Σηµειώµατα µέσω συστατικού σηµειώµατος προκειµένου να ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία
σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις – εργοδότες καλούνται να ενηµερώσουν το Πληροφοριακό Σύστηµα (βλέπε
τις σχετικές οθόνες των Οδηγιών που έχουν αναρτηθεί) µε το αποτέλεσµα της επιλογής τους «Καταγραφή
πρόσληψης µε βάσει την υπόδειξη» εφόσον επιλέξουν να προσλάβουν τον άνεργο είτε µε «Ενηµέρωση
για την απόρριψη της υπόδειξης» στις περιπτώσεις που δεν επιθυµούν να προβούν στην πρόσληψή του.

Στην περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση – εργοδότης ολοκληρώσει τη διαδικασία των συνεντεύξεων
χωρίς να προβεί σε πρόσληψη και εφόσον συνεχίζει να επιθυµεί την κάλυψη της θέσης για την οποία έχει
αιτηθεί, µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια Υπηρεσία Κ.Π.Α2. ο αρµόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός
σύµβουλος) που ελέγχει την διαθεσιµότητα του εργατικού δυναµικού, δύναται να υποδείξει ανέργους,
σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους
επιχειρήσεις θα διενεργείται από τους εργασιακούς συµβούλους των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) µέσω
συστατικού σηµειώµατος και σύµφωνα µε:
i)

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

ii) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
iii) τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εµπεριέχονται στα ατοµικά
2
Σηµειώνεται ότι ο εργοδότης έχει πρόσβαση µόνον στα καταχωρισµένα στοιχεία του Βιογραφικού Σηµειώµατος των ανέργων
(ειδικότητα, εργασιακή εµπειρία, εκπαίδευση) και ΟΧΙ στα προσωπικά τους στοιχεία.
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σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν προβούν οι ίδιοι στη διαδικασία αναζήτησης των
ανέργων µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 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.

Εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης στο πρόγραµµα, η επιχείρηση
προβαίνει σε πρόσληψη του ατόµου.

Επισηµαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αναζήτησης των ανέργων εφόσον δεν βρεθεί άνεργος

της

κατηγορίας που είχε αιτηθεί η επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, είναι δυνατή η
υπόδειξη και η πρόσληψη ανέργου που ανήκει στην άλλη κατηγορία.

Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούµενος που
συµµετέχει στο πρόγραµµα, µε ευθύνη της δικαιούχου επιχείρησης, θα πρέπει να συµπληρώσει
ηλεκτρονικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ το απογραφικό ∆ελτίο Εισόδου χρησιµοποιώντας τους κωδικούς
πρόσβασης σε αυτό. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτών θα µεταφέρονται στο ΠΣΚΕ.
Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.
Οι επιχειρήσεις για την ένταξή τους ή την απόρριψή τους στο πρόγραµµα θα ενηµερώνονται µε σχετική
επιστολή του Γραφείου Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας στο e-mail το οποίο δήλωσαν κατά την
εγγραφή της στο ΠΣΚΕ.

Σύµφωνα µε τις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα
βάσει του Κανονισµού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρµόδιες
αρχές η εγκατάσταση συστήµατος εγγραφής και αποθήκευσης δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή για κάθε
πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δηµοσιονοµική διαχείριση,
την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων για µεµονωµένους
συµµετέχοντες όπου απαιτείται.
Εποµένως ο ΟΑΕ∆ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδοµένων (microdata)
των ωφελουµένων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Ως εκ τούτου οι ωφελούµενοι υποχρεούνται στη
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συµπλήρωση των απαιτούµενων στοιχείων και δεδοµένων, στις σχετικές φόρµες που θα διανεµηθούν
µετά την τοποθέτησή τους ή τη λήξη του προγράµµατος.
Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται µέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου.

Ι.1.9.4 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕ∆,
επιλύεται µε απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση ∆.Σ.: 635/83-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων,
εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση των σχετικών
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρµόδιο γραφείο της Υπηρεσίας.
Συγκεκριµένα
α) οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηµατοδότησης απευθύνονται στο Γραφείο Απασχόλησης
της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2 ή τµήµατα Απασχόλησης Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων). Οι
επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και στην περίπτωση που η αίτηση χρηµατοδότησης
έχει εγκριθεί µε τροποποιηµένα στοιχεία (π.χ. αριθµό εργαζοµένων που δικαιούται η επιχείρηση).
β) οι ενστάσεις για την απόρριψη καταβολής επιχορήγησης, απένταξη της πράξης, προτεινόµενη
δηµοσιονοµική διόρθωση κλπ. απευθύνονται στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Όλες οι υποβαλλόµενες ενστάσεις µε τα τυχόν προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον
Προϊστάµενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης ή του Γραφείου Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης του ΚΠΑ2. Το αρµόδιο όργανο των ΚΠΑ2 που ολοκλήρωσε την αρχική
αξιολόγηση του φακέλου της επιχείρησης διαφέρει από το όργανο που θα εξετάσει την ένσταση. Μετά
τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρµόδιο τµήµα της αντίστοιχης
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του Οργανισµού το οποίο θέτει το αίτηµα της επιχείρησης

υπόψη της

Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογηµένες και αναφέρουν αναλυτικά τις
διατάξεις και τους όρους του προγράµµατος που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης
ενδικαφανών Προσφυγών µέσα σε τρεις (3) µήνες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της
ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.
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Η Γραµµατεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών µετά την εξέταση των ενστάσεων
οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους
προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρµόδιας Υπηρεσίας.

I.1.10 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ι.1.10.1 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α) Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης
Εντός τριών µηνών από τη λήξη κάθε τριµήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση µε τα
σχετικά δικαιολογητικά µόνο µε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ΠΣΚΕ, για καταβολή της επιχορήγησης, στο
Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα
ή το υποκατάστηµα που απασχολείται ο επιχορηγούµενος υπάλληλος.

Β) ∆ικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να προσκοµίσει ηλεκτρονικά είναι τα εξής :
i.

Κατάσταση η οποία θα περιλαµβάνει τις τρέχουσες µισθολογικές καταστάσεις µε την ανάλυση των

εργοδοτικών εισφορών ως εξής:
•

Το ονοµατεπώνυµο των επιχορηγουµένων βάσει του προγράµµατος,

•

Α.Μ. ΙΚΑ επιχορηγουµένων,

•

Την ηµεροµηνία πρόσληψης τους,

•

Την ηµεροµηνία γέννησής τους,

•

Τα ηµεροµίσθια που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα,

•

Το συνολικό µηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόµενος, το οποίο δε θα είναι

κατώτερο του προβλεπόµενου από τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
•

Υπεύθυνη δήλωση µε τις υπογραφές των επιχορηγουµένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν

το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση
ii.

Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα

και τυχόν υποκαταστήµατα), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή,
συνοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι
αληθή.
iii.

Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα. Στις

περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθµιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους
ασφαλιστικούς φορείς ή τα επικουρικά ταµεία εκτός ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ για να είναι δυνατή η καταβολή της
επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθµιση να έχει κατατεθεί εµπρόθεσµα (δηλαδή εντός τριών µηνών από τη
λήξη κάθε τριµήνου απασχόλησης) και στην απόφαση ρύθµισης να συµπεριλαµβάνεται το κρίσιµο χρονικό
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διάστηµα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθµισης
καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθµιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της
επιχορήγησης θα απορρίπτεται, µε την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ2.
Στην περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας,
ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και µε την αρµόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού
φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
iv.

Αντίγραφο

κατάστασης

προσωπικού

και

ωρών

εργασίας

που

έχει

υποβληθεί

ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΙΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕ∆ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης
προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούµενου (Ε3
Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συµπληρωµατικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα
ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόµατα από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2),
στο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕ∆- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι δικαιούχοι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά και κατά το χρονικό
διάστηµα δέσµευσης του προγράµµατος εκτός του δικαιολογητικού i).

I.1.10.2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριµένου
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των πράξεων, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τους όρους
υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηµατοδότησης.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος υποχρεούται στην υποβολή
µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όλων των στοιχείων που αφορούν
το πρόγραµµα όπως είναι το αίτηµα καταβολής της ενίσχυσης τυχόν τροποποιήσεις, υποχρέωση για τα
απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου.
Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται µέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτηµα καταβολής
ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης. Το αίτηµα για καταβολή της
ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφ. 1.1.10.1 της παρούσας πρόσκλησης. Οι
επαληθεύσεις µπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.
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∆ιενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγµατοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ στην έδρα ή στο υποκατάστηµα
της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούµενος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης
του προγράµµατος.
Για τις επαληθεύσεις λαµβάνονται υπόψη το ισχύον νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, η ∆ηµόσια
Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, το υποβληθέν αίτηµα για καταβολή της
ενίσχυσης.
Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ η Έκθεση Επαλήθευσης της
Πράξης και ενηµερώνεται σχετικά ο δικαιούχος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αντιρρήσεις επί
των αποτελεσµάτων της έκθεσης εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.
Ειδικότερα :
Α. Μετά την απόφαση ένταξης πραγµατοποιείται η πρώτη επιτόπια επαλήθευση κατά την οποία
ελέγχονται τα αναφερόµενα στην ηλεκτρονική αίτηση χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση που κατά την
επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που
συµπληρώνεται από τους ελεγκτές µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά των διατάξεων που
παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15)
ηµερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης σύµφωνα µε το άρθρο 6 –
διαδικασία αντιρρήσεων

της υπ αριθµ 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινής Απόφασης των

Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού «Σύστηµα δηµοσιονοµικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού για την υλοποίηση Προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύµφωνα µε το άρ. 22 του Ν. 4314/2014» Σε περίπτωση που η
επιχείρηση δεν υποβάλλει εµπρόθεσµα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΚΠΑ2 εκδίδει απόφαση απένταξης του προγράµµατος η οποία κοινοποιείται µε σχετική επιστολή στην
επιχείρηση.
Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειµένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιµο
ή µη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άµεσα συµπληρωµατική επιτόπια
επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Μετά την εξέταση των
αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας υποβολής των, η Έκθεση οριστικοποιείται.
Επισηµαίνεται ότι κατά την πρώτη επιτόπια επαλήθευση η επιχείρηση οφείλει να προσκοµίσει την
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά µε τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (deminimis) (η οποία αποτελεί το παράρτηµα I της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης) υπογεγραµµένη από το
νόµιµο εκπρόσωπο. Επίσης θα ζητείται η προσκόµιση της φορολογικής ενηµερότητας.
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Β. Οι επόµενες επαληθεύσεις φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (επιτόπιοι έλεγχοι) στις δικαιούχους
επιχειρήσεις διενεργούνται εντός δύο (2) µηνών µετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για
καταβολή της ενίσχυσης συνοδευόµενη µε τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική µορφή,
προκειµένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράµµατος, (λειτουργία της
επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούµενου και µη προσωπικού κλπ.). Ειδικότερα θα ελέγχονται
τα εξής :
i.

Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική
µορφή, συνοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται

ότι τα στοιχεία που

εµπεριέχονται είναι αληθή.
ii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα. Στις
περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθµιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους
οικείους ασφαλιστικούς φορείς ή τα επικουρικά ταµεία εκτός ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, για να είναι δυνατή η
καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθµιση να προσκοµισθεί στους ελεγκτές που
διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθµισης να συµπεριλαµβάνεται το κρίσιµο
χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της
ρύθµισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν
περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσουν και µε την αρµόδια Υπηρεσία του ΙΚΑΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης.
iii. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο
σύστηµα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς

και το

Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούµενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4
Συµπληρωµατικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται
αυτόµατα από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
(ΣΕΠΕ–ΟΑΕ∆-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
iv. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την πιστοποίηση του
οικονοµικού αντικειµένου.
Γ. Εφόσον διαπιστωθεί κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του
προγράµµατος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του θα εκδίδεται σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή
µε αναζήτηση, παραγραφή κλπ).
∆. Επιτόπιες επαληθεύσεις µπορούν να διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος κατά την
κρίση της Υπηρεσίας.
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Ε. Μετά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων, τα στοιχεία αυτών καταχωρούνται από τους
αρµόδιους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο στο ΠΣΚΕ. Κατόπιν ο Προϊστάµενος της αρµόδιας
Υπηρεσίας πιστοποιεί τον καταχωρηµένο έλεγχο.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων γίνεται µε απόφαση από τα αρµόδια Τµήµατα ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 1952/39/15-07-2016
απόφαση του ∆.Σ. σε ελεγκτές.

∆ιοικητική Επαλήθευση
Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών
απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί µε το αίτηµα του
δικαιούχου. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ του πορίσµατος της επιτόπιας επαλήθευσης και
της διοικητικής επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης για την οποία ενηµερώνεται η
επιχείρηση προκειµένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίησή της Στη συνέχεια ο προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής
απόφασης.
Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

Οι αναφερόµενοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται τόσο πριν όσο και µετά την υποβολή της σχετικής αίτησης
για την καταβολή της ενίσχυσης εφόσον κρίνεται απαραίτητο και οπωσδήποτε µέσα στο χρονικό διάστηµα
αναφοράς (12µηνο ή 15µηνο διάστηµα προγράµµατος)

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του επιχορηγούµενου και µη προσωπικού, η οποία αναζητείται
από τους ελεγκτές.
Οι επαληθεύσεις του προγράµµατος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 2/82850/0022/2013 (487 ΥΟ∆∆’).
Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο Σ∆Ε,
στην µε Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης

και

Τουρισµού

«Σύστηµα

δηµοσιονοµικών

διορθώσεων

και

διαδικασίες

ανάκτησης

αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού για την
υλοποίηση Προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύµφωνα µε το
άρ. 22 του Ν. 4314/2014» και σύµφωνα προς τα άρθρα 21 του Ν. 4314/2013 και 125 παρ. 4,5,6 και 71
του Κανονισµού 1303/2013.
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Επισηµαίνεται ότι το άρθρο 29 ∆ιοικητική συνδροµή Ο.Α.Ε.∆. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.∆. του
Ν.4144/2013 ορίζει ότι : 1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δηµόσιες
υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη
συνδροµή ιδιαίτερα µε την παροχή στον Ο.Α.Ε.∆. µηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη
διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που
διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόµενους.
Ενδεχόµενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραµµα ή διακοπής της
παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.∆. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη που
διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕ∆
ως προς την τήρηση των καθηκόντων του ως ΕΦ∆. Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους
σχετικούς κανονισµούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) καθώς και
τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε.

Ι.1.10.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραµµάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρµόδιας
Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για
την καταβολή της επιχορήγησης και εφόσον µετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν
υπάρχει διαφορά µεταξύ του πορίσµατος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του διοικητικού ελέγχου
προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριµένο ποσό επιχορήγησης λόγω
υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσµίας των τριών µηνών από τη λήξη κάθε τριµήνου
απασχόλησης, τότε ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) µε απόφασή του θα προβαίνει στη
µη καταβολή του συγκεκριµένου ποσού.

Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας κατά ενενήντα (90) ηµέρες, ύστερα από ηλεκτρονική
αίτηση της επιχείρησης µέσω του ΠΣΚΕ και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταµένου της αρµόδιας
Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆.

ΑΔΑ: 7ΜΨΒ4691Ω2-8Τ8

31

Ι.1.11 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήµατα
τροποποίησης µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραµµάτων
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας του Οργανισµού (ΚΠΑ2).
Τα αιτήµατα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως
ορίζονται στη ∆ηµόσια Πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση ότι οι µεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους
στόχους του προγράµµατος και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας .
Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στα παρακάτω:
s Αλλαγή νοµίµου εκπροσώπου.
s Αλλαγή νοµικής µορφής
s Μεταβολή επωνυµίας της επιχείρησης.
s Μεταβολή εταιρικής ή µετοχικής σύνθεσης.
s Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήµατος
s Αλλαγή ωραρίου ωφελούµενου & αλλαγή ειδικότητας
s Παράταση χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του προγράµµατος
Είναι δυνατή η παράταση-επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ηµέρες µε
ισόχρονη δέσµευση της επιχείρησης, για µη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογηµένης
ασθένειας εργαζόµενου β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται µετά από αίτηση του εργαζοµένου
Η παράταση-επιµήκυνση γίνεται µετά από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης µέσω του ΠΣΚΕ και
απόφαση του Προϊσταµένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραµµάτων Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆. Σε
επιχορηγούµενου µισθωτού

µέσα

στην προθεσµία

των

τριάντα

περίπτωση
(30)

ηµερών

αντικατάστασης
είναι

δυνατή

η

παράταση-επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ηµέρες για κάθε
άτοµο που αντικαταστάθηκε, µετά από ηλεκτρονική αίτηση του εργοδότη µέσω του ΠΣΚΕ, που
υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση του προγράµµατος και την έκδοση απόφασης

του

αρµόδιου

Προϊσταµένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραµµάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της
αρµόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο email.

s Αίτηση για Αντικατάσταση ωφελουµένων :
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Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούµενου εργαζόµενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις
προϋποθέσεις του προγράµµατος. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίζεται το Απογραφικό ∆ελτίο
Εισόδου/Εξόδου του εργαζόµενου που αντικαταστάθηκε.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, µέσω υποβολής της αντίστοιχης
φόρµας στο ΠΣΚΕ, να ενηµερώσουν άµεσα το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραµµάτων Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες,
κατά περίπτωση, ενέργειες.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει τροποποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου εκδίδεται
τροποποιηµένη απόφαση ένταξης από το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραµµάτων Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης.

Ι.1.12 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική
απόφαση, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηµα ολοκλήρωσης ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ και στη συνέχεια
διενεργείται επιτόπια/διοικητική επαλήθευση και συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου από υπαλλήλους
του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραµµάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρµόδιας
Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Οργανισµού. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι δεσµεύσεις του
προγράµµατος, εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης από τον Προϊστάµενο του της αρµόδιας
Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), η οποία και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ και ενηµερώνεται αντίστοιχα ο ∆ικαιούχος µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).

Ι.1.13 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ι. 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.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούµενες και υφιστάµενες, κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) θα πρέπει να

το

αντικαταστήσει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράµµατος και να
ενηµερώσει το ΠΣΚΕ.
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Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας, κατά τριάντα (30) ηµέρες, µετά από αίτηση του
εργοδότη και απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης το άτοµο που προσλαµβάνεται θα πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας µε
το αρχικά προσλαµβανόµενο και υποδεικνύεται από τους εργασιακούς συµβούλους της Υπηρεσίας.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούµενου υπαλλήλου εφόσον η αρµόδια
Υπηρεσία

δεν

µπορεί

να

υποδείξει

άνεργο

της

κατηγορίας

µε

την

ειδικότητα

του

αρχικά

προσλαµβανόµενου η αντικατάσταση µπορεί να γίνει α) µε άνεργο της ίδιας κατηγορίας µε άλλη
ειδικότητα είτε β) µε άνεργο άλλης κατηγορίας µε την ίδια ή άλλη ειδικότητα.

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία της αντικατάστασης ωφελούµενου που είχαν
προσλάβει και ήταν στην κατηγορία του κοινού ανέργου µε ωφελούµενο που είναι στην κατηγορία του
µακροχρόνια ανέργου τότε θα επιχορηγηθούν µε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία του
µακροχρόνιου και δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (επιχορηγούµενο και δεσµευόµενο) για
τρεις ακόµα µήνες.

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία της αντικατάστασης ωφελούµενου που είχαν
προσλάβει και ήταν στην κατηγορία του µακροχρόνια ανέργου µε ωφελούµενο που είναι στην κατηγορία
του κοινού ανέργου τότε θα επιχορηγηθούν µε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία του κοινού
ανέργου και δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (επιχορηγούµενο και δεσµευόµενο) για τρεις
ακόµα µήνες.

Αν το άτοµο που αντικαθίσταται είναι επιχορηγούµενο, η επιχείρηση µπορεί µε την κατάθεση εντολής
κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, εφόσον το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραµµάτων
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Οργανισµού µπορεί να
υποδείξει άνεργο µε τη νέα ειδικότητα. Σε περίπτωση έλλειψης ανέργου µε τη νέα ειδικότητα) η
επιχείρηση οφείλει να προσλάβει άτοµα µε την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούµενου.

Το ανωτέρω ισχύει και όταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος η επιχείρηση επιθυµεί την
αλλαγή της ειδικότητας του επιχορηγούµενου υπαλλήλου.
Ως µείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούµενο και δεσµευόµενο προσωπικό θεωρείται :
1. η καταγγελία της σύµβασης εργασίας,
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2 η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως
επίσης και
3. η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής
οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Σε περίπτωση µη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραµµα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις
εργασίας όσες µειώθηκε το προσωπικό και δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή
τις θέσεις που µειώθηκαν.

Σε περίπτωση µη αντικατάστασης (επιχορηγούµενου ή µη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που
θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) θα διακόπτεται η επιχορήγηση µόνο για τη θέση αυτή, από την
ηµεροµηνία αποχώρησης του εργαζόµενου χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Επισηµαίνεται, όµως ότι στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται αυτονόητα να
διατηρήσει το δεσµευόµενο (µη επιχορηγούµενο προσωπικό της) καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος (χρονικό διάστηµα επιχορήγησης και δέσµευσης).

Επίσης στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύµατος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής
άδειας προστασίας της µητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούµενο άτοµο είτε και στο 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.

Στην περίπτωση που 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.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσµεύονται για τα άτοµα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστηµα από την
ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής 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 ένταξη 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.

∆εν θεωρείται µείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούµενο όσο και για το δεσµευόµενο προσωπικό
εφόσον προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε :
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•

καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

•

καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο
που αφορά στον εργαζόµενο (µήνυση για αξιόποινη πράξη)

•

λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου

•

οικειοθελή αποχώρηση

•

φυλάκιση και θάνατο.

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούµενου ατόµου για έναν από τους
παραπάνω λόγους, κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, η επιχείρηση υποχρεούται να
διατηρήσει το δεσµευόµενο µη επιχορηγούµενο προσωπικό µέχρι την ολοκλήρωση του
προγράµµατος.

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 στο πρόσωπο του εργαζόµενου, επιχορηγούµενου και µη.

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

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

∆εν µπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραµµα λόγω
οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούµενου ατόµου στο ίδιο ή σε επόµενα προγράµµατα µέχρι και τη
λήξη και της δέσµευσης του προγράµµατος.

ΙΙ. ∆ΙΑΚΟΠΗ – ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε
καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 και 8 του
ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕ∆ και συγκεκριµένα:
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«7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράµµατος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραµµάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και
τη µη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρµογή
του κάθε προγράµµατος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης,
που έχουν λάβει από τον ΟΑΕ∆ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του συνολικού
χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούµενης και µη) των µισθωτών που καθορίζει το πρόγραµµα.
8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται µέσα σε 15 µέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕ∆. Σε περίπτωση
µη επιστροφής αυτών µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρµόδιο ∆ηµόσιο
Ταµείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕ∆ από τα ∆ηµόσια
Ταµεία θα γίνει ύστερα από την έκδοση και δηµοσίευση του ∆/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 98 του Ν∆ 321/1969 «περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού».
Επίσης θα εφαρµόζονται και οι διατάξεις της µε αριθµό 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β’ 120)
Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του
άρθρου 106 του Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού (Ν. 2362 / 1995) και δυνάµει της οποίας η είσπραξη των
εσόδων του Ο.Α.Ε.∆. ανατέθηκε στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες.

Όσον αφορά στη δηµοσιονοµική διόρθωση θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθµ. 126829/EΥΘΥ
1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015) «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης

αχρεωστήτως

ή

παρανόµως

καταβληθέντων

ποσών

από

πόρους

του

κρατικού

προϋπολογισµού για την υλοποίηση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020, σύµφωνα µε το αρ. 22 του Ν. 4314/2014 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της µε αριθµ. 11319/0909-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β/23-09-2016).
Αρµόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης είναι το όργανο που εκδίδει την
απόφαση ένταξης σύµφωνα µε την παρ. 1.1.9.2 της παρούσας Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που προτείνεται δηµοσιονοµική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί
αχρεωστήτως ή παρανόµως, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, το προς
ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής του µέχρι την έκδοση της
απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης. Το επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που
ορίζεται για κάθε ηµερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δηµοσιεύεται στην
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισµού
(ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

I.1.14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Ε∆ΕΤ

(Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία)
Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τους παρακάτω
όρους :
1. Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον
αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την
προσβασιµότητα από άτοµα µε αναπηρίες.
2. Να πραγµατοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Πληροφοριακού
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) µε τα δεδοµένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν,
διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.
3. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες
που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥ∆ του Ε.Π. ή στον ενδιάµεσο
φορέα.
4. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο
χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή του, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία
της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή
Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα
στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.
6. Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Καν.
1303/2013 και ειδικότερα :
-

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εµφανές
σηµείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά µε τη συνδροµή του ταµείου στην υλοποίηση του
έργου.

-

Να ενηµερώνουν τους συµµετέχοντες στην πράξη σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησή της από το
ΕΚΤ και την

υλοποίησή της στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω

ενηµέρωση αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που χρησιµοποιείται κατά την υλοποίηση της πράξης ή
παράγεται στο πλαίσιο αυτό.
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-

Να αποδέχονται τη συµπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr,
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο
οποίο αναφέρονται: η ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ηµεροµηνία
έναρξης της πράξης, καταληκτική ηµεροµηνία πράξης, συνολική επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό
συγχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα,
ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης.

7. Να τηρούν και να ενηµερώνουν το φάκελο της πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην
εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωµή της. Όλα τα δικαιολογητικά
τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος αλλά και στη συνέχεια για τρία
(3) χρόνια µετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων του ∆ηµοσίου ή
των αρµοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε
περίπτωση για δέκα (10) έτη µετά τη λήξη της τελευταίας ενίσχυσης.
Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη µορφή είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωµένων αντιγράφων των
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων
των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή όπως ορίζει το
άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιµότητα εγγράφων).
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τις µακροχρόνιες δεσµεύσεις που καθορίζονται από το θεσµικό
πλαίσιο / καθεστώς ενίσχυσης που διέπει την πράξη.
Για τις παρεµβάσεις µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ εισάγεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής
αποθήκευσης και παρακολούθησης δεδοµένων σε επίπεδο συµµετοχής µεµονωµένων ωφελούµενων
(microdata), παρακολούθησης των συµµετεχόντων και µετά το πέρας των παρεµβάσεων (follow-up).
Επίσης στις µακροχρόνιες δεσµεύσεις του δικαιούχου περιλαµβάνεται και η υποχρέωση τήρησης και
υποβολής στοιχείων microdata.

Η µη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης θα ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης σε επόµενες
∆ηµόσιες Προσκλήσεις.
Ι.1.15 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ανά κατηγορία περιφερειών ορίζεται στην
παρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η πρόσκληση της ∆ράσης δηµοσιεύεται στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr, και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr
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Επίσης συντάσσονται ∆ελτία Τύπου, για ενηµέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, τα
οποία αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλονται
µέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕ∆ στον ηµερήσιο τύπο.

Ο ΟΑΕ∆ υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και
Παράρτηµα ΧΙΙ) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και τις διατάξεις εφαρµογής του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση» 2014-2020.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράµµατος, οι δικαιούχοι και οι ωφελούµενοι
πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες

του

Υπουργείου

Εργασίας)

των

προσωπικών

δεδοµένων

τους,

συµπεριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του
προγράµµατος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδοµένων στο πλαίσιο της διενέργειας
ερευνών και της εκπόνησης µελετών για την αξιολόγηση του προγράµµατος. Παράλληλα θα
πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις
της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειµένου αφενός να
τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας για την προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία
και χρήση προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και
1304/2013.

Όλοι

οι

φορείς

της

πράξης

αποτελούν

ουσιαστικούς

συντελεστές

διάχυσης

της

πληροφόρησης στις οµάδες-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να
χρησιµοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο µέσο επικοινωνίας που θα συµβάλλει στη
διαφάνεια και στη διάχυση λεπτοµερών πληροφοριών.

Περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος εξειδικεύονται µετά από σύµφωνη γνώµη της
∆ιαχειριστικής Αρχής.

ΑΔΑ: 7ΜΨΒ4691Ω2-8Τ8

40

Ι.1.16 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

•

Παράρτηµα I Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986 σχετικά µε τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος
σηµασίας (de-minimis)

•

Παράρτηµα ΙΙ Πίνακας ΚΠΑ2 µε µειωµένη στελέχωση σε ∆ιοικητικό Προσωπικό

•

Παράρτηµα ΙΙΙ Μεθοδολογία αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης

•

Παράρτηµα ΙV Ορισµός ΜΜΕ

•

Παράρτηµα V Παράρτηµα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ένωσης (ΣΛΕΕ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 4 Ν. 1599/1986)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
(DE MINIMIS)

ΠΡΟΣ(1):

ΟΑΕ∆ (Ενδιάµεσο Φορέα του ΕΠ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών»)

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση είναι αληθή

Α.

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

Η επιχείρηση …………………………………………………, την οποία νοµίµως εκπροσωπώ, η οποία υποβάλλει αίτηση συµπεριλαµβανοµένων και
των τυχόν ενιαίων µε αυτήν επιχειρήσεων, έχει λάβει κατά τα δύο προηγούµενα έτη και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος τις κάτωθι
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας:
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση καθώς και τις τυχόν ενιαίες µε αυτή επιχειρήσεις

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ*

ΑΦΜ ΤΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Β.

Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών», αθροιζόµενη µε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι
επιχειρήσεις που συνιστούν µε την αιτούσα ενιαία επιχείρηση) κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και το τρέχον έτος δεν
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως ηµεροµηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης.

Γ.

∆εν εκκρεµεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
Στη δήλωση θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν
εµπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες
επιλέξιµες δαπάνες
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ.
(Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση καθώς και σε αυτές που συνιστούν µε την αιτούσα ενιαία επιχείρηση).

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ*

ΑΦΜ ΤΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

Hµεροµηνία: ……

20….
Ο/ ∆ηλ.

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΑ2
µε µειωµένη στελέχωση σε ∆ιοικητικό Προσωπικό
ΡΟΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΠΑ2

όπως περιγράφεται στο Οργανόγραµµα
ΟΑΕ∆ ως Ενδιάµεσος Φορέας για τη
διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων
ΕΣΠΑ 2014-2020

(Απόφαση ∆Σ 1952/39/15-07-2016)

1

ΝΑΞΟΥ

2

ΠΑΡΟΥ

3

ΘΗΡΑΣ

4

ΙΚΑΡΙΑΣ

5

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

6

ΘΑΣΟΥ

7

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

8

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

9

∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

10

ΑΡΝΑΙΑΣ

11

ΣΑΠΕΣ

12

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

13

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

14

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΣΑΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ 2
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΛΑΡΙΣΑΣ
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15

ΑΛΜΥΡΟΥ

16

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

17

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

18

ΚΙΑΤΟ

19

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

20

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

21

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

22

ΣΗΤΕΙΑΣ

23

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

24

ΚΩΣ

25

ΛΑΥΡΙΟΥ

26

ΛΑΓΚΑ∆Α

27

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

28

ΝΑΟΥΣΑΣ

29

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

30

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΒΟΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΛΑΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ 2
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης, ακολουθεί η
διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόµενων αιτήσεων, η οποία πραγµατοποιείται µέσω του
ΠΣΚΕ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την καθορισµένη από το πρόγραµµα ηµεροµηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που καλυφθεί ο προϋπολογισµός πριν από την εν
λόγω ηµεροµηνία, οι επιπλέον αιτήσεις τίθενται σε κατάσταση αναµονής, σε ποσοστό που
ορίζεται από την ΚΥΑ επί των θέσεων, όπως έχει κατανεµηθεί και αξιολογούνται, εφόσον
υπάρξουν κενές θέσεις.
Το ∆.Σ. του Οργανισµού δύναται µε απόφαση του να παρατείνει την προθεσµία υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραµµα, σε περίπτωση µη κάλυψης των
θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης είναι άµεση και λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος
υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, η κάλυψη των κριτηρίων
ένταξης, η κατανοµή των θέσεων και η κάλυψη του προϋπολογισµού ανά κατηγορία
περιφερειών.
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (κριτήρια αποκλεισµού)
Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόµενης αίτησης ως προς:
1. Τη χρήση της τυποποιηµένης ηλεκτρονικής αίτησης, µε συµπληρωµένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία
(κριτήριο Α2)
2. To ότι η επιχείρηση πληροί τις βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής όπως αυτές περιγράφονται
παρακάτω µε βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση (κριτήριο Α3)
Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αναλύονται στο Κεφάλαιο I.1.4 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ –
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
Ο έλεγχος της κάλυψης των βασικών προϋποθέσεων συµµετοχής απαιτεί τη θετική απάντηση στο
σύνολο των κριτηρίων.
Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισµού)
Β1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δηµοσιότητα και την πληροφόρηση (κριτήριο Β1).
Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως
προς την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δηµοσιότητας και πληροφόρησης.
Β2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις (κριτήριο Β2).
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσµεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν
τις κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της απόφασης ένταξης και πιθανών
τροποποιήσεων αυτής.
Β3. Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισµούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας για
τα ΑµεΑ, (Κριτήριο Β3 , Β4).
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσµεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές και να λάβει τα
απαιτούµενα µέτρα.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα ανωτέρω.
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Λ_1: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2-4-5
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.i- Πρόσβαση των ατόµων που αναζητούν εργασία και των µη ενεργών οικονοµικά ατόµων στην
απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός της
αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49
ετών”

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τιµή

Α
/
Α

Περιγραφή

Εξειδίκευση

1

Ο φορέας που υποβάλλει την
πρόταση εµπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών
δικαιούχων που ορίζονται
στην πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει
την πρόταση εµπίπτει στις κατηγορίες
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην
πρόσκληση

2

3

Ο φορέας που υποβάλλει την
πρόταση έχει την
αρµοδιότητα εκτέλεσης του
έργου για το οποίο υποβάλλει
την πρόταση

Τυπική Πληρότητα
υποβαλλόµενης πρότασης

Εξετάζεται εάν o φορέας που υποβάλλει
την πρόταση έχει την αρµοδιότητα
εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται
µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ.
κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά
φορέων κλπ) που υποβάλλονται
συνηµµένα κατά την υποβολή του
αιτήµατος και τα οποία προσδιορίζονται
στην πρόσκληση
Εξετάζεται αν, για την υποβολή της
πρότασης, ακολουθήθηκε η εγκεκριµένη
διαδικασία, αν τα τυποποιηµένα έντυπα
είναι συµπληρωµένα και έχουν
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική
πρόσκληση και ειδικότερα:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
∆εν απαιτείται στην
παρούσα
Πρόσκληση
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
- Η αίτηση χρηµατοδότησης πράξης,
υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο
του φορέα

4

Περίοδος υλοποίησης της
προτεινόµενης πράξης

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της
προτεινόµενης πράξης εµπίπτει εντός της
περιόδου επιλεξιµότητας του
προγράµµατος, σε σχέση κάθε φορά µε
την περίοδο ισχύος του κανονισµού
κρατικών ενισχύσεων που έχει επιλεγεί
για ένταξη και εφαρµογή, εκτός εάν στην
πρόσκληση ορίζεται διαφορετική
προθεσµία

Αιτιολόγηση/
Παρατηρήσεις

OXI

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆εν απαιτείται στην
παρούσα
Πρόσκληση
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5

6

7

8

Μη περαίωση του φυσικού
αντικειµένου µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης χρηµατοδότησης

Η πράξη δεν περιλαµβάνει
τµήµα επένδυσης σε
υποδοµή ή παραγωγική
επένδυση σύµφωνα µε το
άρθρο 71 του Καν.
1303/2013

Εξετάζεται οτι δεν έχει περαιωθεί το
φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης
πράξης µέχρι την ηµεροµηνία που ο
δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση
χρηµατοδότησης, σε σχέση κάθε φορά µε
τον ισχύοντα κανονισµό κρατικών
ενισχύσεων που έχει επιλεγεί να ενταχθει
η κάθε πράξη. Τονίζεται ότι σύµφωνα µε
τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65,
παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν
επιλέγονται για χρηµατοδότηση από τα
Ε∆ΕΤ σε περίπτωση που έχουν περατωθεί
φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να
υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική
αρχή την αίτηση χρηµατοδότησης βάσει
του προγράµµατος, ανεξάρτητα αν ο
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές
πληρωµές».
Εξετάζεται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν
περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε
υποδοµή ή παραγωγική επένδυση η οποία
έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της
περιοχής του προγράµµατος εντός πέντε
ετών από την τελική πληρωµή στο
δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που
οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 71
του Καν. 1303/2013)

Η Πράξη εµπίπτει στους
Θεµατικούς Στόχους, τις
Επενδυτικές Προτεραιότητες
και τους Ειδικούς στόχους
της Πρόσκλησης στο πλαίσιο
του Επιχ. Προγράµµατος

Εξετάζεται εαν η Πράξη εµπίπτει στους
Θεµατικούς Στόχους, τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/
και στα πεδία παρέµβασης/ δράσεις της
Πρόσκλησης.

Μη επικάλυψη των
χορηγουµένων
χρηµατοδοτήσεων µε άλλα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα
και άλλα ευρωπαϊκά
χρηµατοδοτικά εργαλεία

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η µη
επικάλυψη των χορηγουµένων
χρηµατοδοτήσεων µε άλλα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα ή εάν ο συνδυασµός
επιχορηγήσεων για τις ίδες επιλέξιµες
δαπάνες δεν γίνεται µε βάση τις
εφαρµοστέες οδηγίες.

ΝΑΙ

∆εν απαιτείται

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

∆εν απαιτείται

∆ΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ
∆εν απαιτείται
ΟΧΙ

ΝΑΙ
∆εν απαιτείται
ΟΧΙ

ΝΑΙ

9

Υποβολή αποφάσεων των
αρµόδιων ή και συλλογικών
οργάνων του δικαιούχου ή
άλλων αρµόδιων οργάνων

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις
των αρµόδιων ή και συλλογικών οργάνων
του δικαιούχου ή άλλων αρµόδιων
οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη
σχετική νοµοθεσία.

∆εν απαιτείται
ΟΧΙ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α, µε εξαίρεση το σηµείο 6 το οποίο "∆ΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" και το τελευταίο, το οποίο ενδέχεται να µην απαιτείται, έχουν
υποχρεωτική εφαρµογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων.
∆ιαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός
∆ικαιούχος.

ΝΑΙ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΟΧΙ
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Ηµεροµηνία έναρξης εξέτασης
παραδεκτού πρότασης:
Ηµεροµηνία υποβολής
συµπληρωµατικών στοιχείων:

Υπογραφή

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 – 4 - 5
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.i- Πρόσβαση των ατόµων που αναζητούν εργασία και των µη ενεργών οικονοµικά ατόµων στην
απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός της
αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α
/
Α

Περιγραφή
κριτηρίου

Σαφήνεια και
πληρότητα του
φυσικού
Α
αντικειµένου
1
της
προτεινόµενης
πράξης

Πληρότητα
Α
υποβαλλόµενης
2
πρότασης

Πεδίο
Τ∆Π

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξειδίκευση κριτηρίου
Εξετάζεται η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού
αντικειµένου της προτεινόµενης πράξης, όσον αφορά:
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά
χαρακτηριστικά της, β) στη µεθοδολογία υλοποίησης
(επιλογή µεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης
της πράξης ή των επιµέρους υποέργων αυτής,
απαιτούµενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία
ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της
πράξης, δ) στα µέτρα δηµοσιότητας / επικοινωνίας της
προτεινόµενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων
επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης µε την προτεινόµενη
πράξη).

Χρήση τυποποιηµένης ηλεκτρονικής αίτησης

Κατάσταση

Τιµή

Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση
του
κριτηρίου

ΝΑΙ

□

Σε αντίθετη
περίπτωση

ΟΧΙ

□

Εκπλήρωση
του
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη
περίπτωση

ΟΧΙ

□
□
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Τήρηση
Α
βασικών
3 προϋποθέσεων
*

Α
4

Επλεξιµότητα
περιόδου
υλοποίησης
προγράµµατος

Εξετάζεται εάν η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις
υπαγωγής έτσι όπως αυτές περιγράφονταιι στην ΚΥΑ
και στη ∆ηµόσια Πρόσκληση
Α)Τα κριτήρια επιλεξιµότητας για την επιχείρηση
ορίζονται σε κάθε ΚΥΑ και δύναται να είναι:
- Το µέγεθος της επιχείρησης
- Ο αριθµός του υφιστάµενου απασχολούµενου
προσωπικού
- Η µεταβολή του προσωπικού (αύξηση ή µείωση).
Συνδυαστικά µπορεί να εξετάζεται η µεταβολή του
προσωπικού σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
- Ο αριθµός των αιτούµενων θέσεων
- Το αντικείµενο ή/και ο κλάδος δραστηριότητας της
επιχείρησης
- Η γεωγραφική τοποθεσία του τόπου εγκατάστασης
της επιχείρησης ή του τυχόν υποκαταστήµατός της
όπου θα απασχοληθεί ο ωφελούµενος άνεργος
- Ο τζίρος της επιχείρησης - κύκλος εργασιών
- το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που έχει λάβει η
επιχείρηση σύµφωνα µε το de-minimis, το οποίο δεν
πρέπει να ξεπερνά το ανώτατο όριο των 200.000 €,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1407/2013 της Επιτροπής.
- Το γεγονός ότι εκκρεµεί ανάκτηση κρατικών
ενισχύσεων
Β) Τα κριτήρια επιλεξιµότητας των ανέργων που
υποδεικνύονται στα πλαίσια των προγραµµάτων
δύναται να είναι :
- Η εγγραφή του ανέργου στο µητρώο του ΟΑΕ∆
- Να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της
εξατοµικευµένης παρέµβασης
- Ο χρόνος παραµονής στα µητρώα του ΟΑΕ∆
- Η ηλικία του ανέργου
Γ) Καλύπτονται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της
δράσης και των δαπάνων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που ορίζεται κάθε
φορά

Εξετάζεται αν η περίοδος της προτεινόµενης προς
συγχρηµατοδότηση πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου
επιλεξιµότητας του προγράµµατος και του χρονικού
διαστήµατος ισχύος του καθεστώτος κρατικών
ενισχύσεων που έχει επιλεγεί κάθε φορά για την πράξη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια.

Εκπλήρωση
του
κριτηρίου

ΝΑΙ

□

Σε αντίθετη
περίπτωση

ΟΧΙ

□

Εκπλήρωση
του
κριτηρίου

ΝΑΙ

□

Σε αντίθετη
περίπτωση

ΟΧΙ

□

ΕΚΠΛΗΡΩΣ
ΝΑΙ
Η
ΚΡΙΤΗΡΙΩ
Ν ΟΜΑ∆ΑΣ
ΌΧΙ
Α
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :* προστίθεται το εξής εδάφιο:
Γ) Καλύπτονται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της δράσης και των δαπανών
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που ορίζεται κάθε φορά

□
□
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Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 – 4 - 5
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.i- Πρόσβαση των ατόµων που αναζητούν εργασία και των µη ενεργών οικονοµικά ατόµων στην
απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός της
αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α
/
Α

Περιγραφή
κριτηρίου

Β Τήρηση εθνικών και
1 κοινοτικών κανόνων

Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου
Πεδίο
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη
περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες
δεσµεύσεις ως προς την τήρηση των
εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί
δηµοσιότητας και πληροφόρησης

Κατάσταση

Τιµή

Εκπλήρωση
του κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη
περίπτωση

ΟΧΙ

∆εν εφαρµόζεται

Συµβατότητα της
πράξης µε τους
Β κανόνες του
2 ανταγωνισµού και
των κρατικών
ενισχύσεων.

Προαγωγή της
ισότητας των µεταξύ
Β
ανδρών και
3
γυναικών και της µη
διάκρισης.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει
στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η
συµβατότητά της µε το κανονιστικό
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων
(Καν.1407/2013). Λαµβάνοντας υπόψη
ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι
µια αντικειµενική και νοµική έννοια που
ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και
ερµηνεύεται από το ∆ικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται
κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτηµα
ΙΙΙ) για την αξιολόγηση του κριτηρίου της
συµβατότητας της πράξης µε τους
κανόνες του ανταγωνισµού και των
κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε τη
νοµολογία της ΕΕ και µε την επιφύλαξη
της ερµηνείας του ∆ικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη
προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση
λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,

Εκπλήρωση
του κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη
περίπτωση

ΟΧΙ

∆εν εφαρµόζεται

Εκπλήρωση
του κριτηρίου

ΝΑΙ

□
□

Αιτιολόγηση
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αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισµού.

Εξετάζεται στις περιπτώσεις που
απασχολούνται άτοµα µε αναπηρία, η
εξασφάλιση της προσβασιµότητάς τους
στους χώρους εργασίας

Εξασφάλιση της
Β προσβασιµότητας
4 των ατόµων µε
αναπηρία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" ή "∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ" σε όλα
τα κριτήρια της Κατηγορίας Β.

Σε αντίθετη
περίπτωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση
του κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη
περίπτωση

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆ΑΣ Β

□

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 – 4 - 5
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.i- Πρόσβαση των ατόµων που αναζητούν εργασία και των µη ενεργών οικονοµικά ατόµων στην
απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός της
αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α
/ Περιγραφή κριτηρίου
Α
Γ
1

Αποτελεσµατικότητα:

Πεδίο
Τ∆Π

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Εξετάζεται η συµβολή της
προτεινόµενης πράξης στην
επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί σε επίπεδο
δεικτών, όπως προσδιορίζονται

Υψηλή

Τιµή

Βαθµός

Αιτιολόγηση
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στην Πρόσκληση.
Μέση

Χαµηλή

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

□
□

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 – 4 - 5
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.i- Πρόσβαση των ατόµων που αναζητούν εργασία και των µη ενεργών οικονοµικά ατόµων στην
απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων που βρίσκονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός της
αγορά εργασίας, µεταξύ άλλων µέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού
δυναµικού
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών”

Α/Α

Οµάδα κριτηρίων

Τιµή/Βαθµολ
ογία

Α

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Συντελεστής
στάθµισης

Συνολική βαθµολογία
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Γ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της
Ε̟ιτρο̟ής της 17ης Ιουνίου 2014
Άρθρο 1
Ε̟ιχείρηση
Ε̟ιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα α̟ό τη νοµική της µορφή, ̟ου
ασκεί οικονοµική δραστηριότητα. Σε αυτές ̟εριλαµβάνονται ειδικότερα
αυτα̟ασχολούµενα άτοµα και οικογενειακές ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασκούν βιοτεχνική ή
άλλη δραστηριότητα, καθώς και ̟ροσω̟ικές εταιρείες ή ενώσεις ̟ροσώ̟ων ̟ου
ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα.
Άρθρο 2
Αριθµός α̟ασχολουµένων και οικονοµικά όρια ̟ροσδιορίζοντα τις κατηγορίες
ε̟ιχειρήσεων
1. Η κατηγορία των ̟ολύ µικρών, µικρών και µεσαίων ε̟ιχειρήσεων («ΜΜΕ»)
α̟οτελείται α̟ό ε̟ιχειρήσεις ̟ου α̟ασχολούν λιγότερους α̟ό 250 εργαζοµένους
και των ο̟οίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υ̟ερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υ̟ερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή ε̟ιχείρηση ορίζεται η ε̟ιχείρηση η ο̟οία
α̟ασχολεί λιγότερους α̟ό 50 εργαζοµένους και της ο̟οίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υ̟ερβαίνει τα 10 εκατ.
ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως ̟ολύ µικρή ε̟ιχείρηση ορίζεται η ε̟ιχείρηση η
ο̟οία α̟ασχολεί λιγότερους α̟ό 10 εργαζοµένους και της ο̟οίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υ̟ερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Άρθρο 3
Τύ̟οι ε̟ιχειρήσεων
1. «Ανεξάρτητη ε̟ιχείρηση» είναι κάθε ε̟ιχείρηση ̟ου δεν χαρακτηρίζεται ως
συνεργαζόµενη ε̟ιχείρηση κατά την έννοια της ̟αραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη
ε̟ιχείρηση κατά την έννοια της ̟αραγράφου 3.
2. «Συνεργαζόµενες ε̟ιχειρήσεις» είναι όλες οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου δεν
χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες κατά την έννοια της ̟αραγράφου 3 και µεταξύ
των ο̟οίων υ̟άρχει η ακόλουθη σχέση: µια ε̟ιχείρηση (ανάντη ε̟ιχείρηση) κατέχει,
µόνη ή α̟ό κοινού µε µία ή ̟ερισσότερες συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις κατά την
έννοια της ̟αραγράφου 3, το 25 % ή ̟ερισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων
ψήφου µιας άλλης ε̟ιχείρησης (κατάντη ε̟ιχείρησης).
Ωστόσο, µια ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή
συνεργαζόµενες ε̟ιχειρήσεις, ακόµη και εάν το όριο του 25 % καλύ̟τεται ή
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υ̟ερκαλύ̟τεται, εφόσον το ̟οσοστό αυτό ελέγχεται α̟ό τις ακόλουθες κατηγορίες
ε̟ενδυτών και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή α̟ό κοινού,
συνδεδεµένοι κατά την έννοια της ̟αραγράφου 3 µε την εν λόγω ε̟ιχείρηση:
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες ε̟ιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά
̟ρόσω̟α ή οµάδες φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε
ε̟ενδύσεις ε̟ιχειρηµατικού κεφαλαίου και ε̟ενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ε̟ιχειρήσεις (business angels), εφόσον το σύνολο της
ε̟ένδυσης αυτής σε µία ε̟ιχείρηση δεν υ̟ερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·
β) ̟ανε̟ιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκο̟ικού σκο̟ού·
γ) θεσµικοί ε̟ενδυτές, συµ̟εριλαµβανοµένων των ταµείων ̟εριφερειακής
ανά̟τυξης·
δ) αυτόνοµες το̟ικές αρχές µε ετήσιο ̟ροϋ̟ολογισµό µικρότερο α̟ό 10 εκατ. ευρώ
και µε λιγότερους α̟ό 5 000 κατοίκους.
3. «Συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις» είναι οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου διατηρούν µεταξύ τους µία
α̟ό τις ακόλουθες σχέσεις:
α) µια ε̟ιχείρηση κατέχει την ̟λειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή
των εταίρων άλλης ε̟ιχείρησης
β) µια ε̟ιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να ̟αύει την ̟λειοψηφία των
µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου άλλης ε̟ιχείρησης· L
187/70 EL Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 26.6.2014
γ) µια ε̟ιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκεί κυριαρχική ε̟ιρροή σε άλλη ε̟ιχείρηση
βάσει σύµβασης ̟ου έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού της
τελευταίας
δ) µια ε̟ιχείρηση ̟ου είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης ε̟ιχείρησης ελέγχει µόνη της,
βάσει συµφωνίας ̟ου έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω
ε̟ιχείρησης, την ̟λειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων
αυτής της ε̟ιχείρησης.
Τεκµαίρεται ότι δεν υ̟άρχει κυριαρχική ε̟ιρροή, εφόσον οι ε̟ενδυτές ̟ου
αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υ̟εισέρχονται άµεσα ή έµµεσα
στη διαχείριση της εξεταζόµενης ε̟ιχείρησης, µε την ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων
̟ου έχουν µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων.
Συνδεδεµένες θεωρούνται ε̟ίσης οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου διατηρούν µια α̟ό τις σχέσεις
̟ου αναφέρονται στο ̟ρώτο εδάφιο µέσω µιας ή ̟ερισσότερων άλλων ε̟ιχειρήσεων
ή µέσω ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τους ε̟ενδυτές ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.
Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου διατηρούν µια α̟ό τις εν λόγω σχέσεις µέσω φυσικού ̟ροσώ̟ου
ή οµάδας φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου ενεργούν α̟ό κοινού θεωρούνται ε̟ίσης
συνδεδεµένες ε̟ιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων
τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές.
Ως «όµορη αγορά» νοείται η αγορά ̟ροϊόντος ή υ̟ηρεσίας ̟ου βρίσκεται αµέσως
ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4. Εκτός α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ορίζονται στην ̟αράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια
ε̟ιχείρηση δεν µ̟ορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή ̟ερισσότερο του κεφαλαίου
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της ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, α̟ό έναν ή
̟ερισσότερους δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή α̟ό κοινού.
5. Μια ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να υ̟οβάλει δήλωση σχετικά µε την ιδιότητά της ως
ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης ε̟ιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα
στοιχεία ̟ου αφορούν τα αριθµητικά όρια ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση
αυτή µ̟ορεί να υ̟οβληθεί ακόµη και εάν η διασ̟ορά κεφαλαίου δεν ε̟ιτρέ̟ει να
καθοριστεί ε̟ακριβώς ̟οιος το κατέχει, ο̟ότε η ε̟ιχείρηση δηλώνει υ̟εύθυνα ότι
µ̟ορεί εύλογα να υ̟οθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ̟οσοστό 25 % ή ̟ερισσότερο, σε µια
ε̟ιχείρηση ή, α̟ό κοινού, σε ̟ερισσότερες ε̟ιχειρήσεις ̟ου είναι συνδεδεµένες
µεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυτές ̟ραγµατο̟οιούνται µε την ε̟ιφύλαξη των ελέγχων
και εξακριβώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις.
Β. Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
Η µία (1) ετήσια µονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτοµο ̟ου εργάστηκε στην
ε̟ιχείρηση ή για λογαριασµό της ε̟ιχείρησης, µε καθεστώς ̟λήρους α̟ασχόλησης
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόµενου έτους. Η εργασία των ̟ροσώ̟ων ̟ου
δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή ̟ου εργάστηκαν µε καθεστώς
µερικής α̟ασχόλησης ή ε̟οχιακά, υ̟ολογίζεται ως κλάσµατα ΕΜΕ.
Γ. «Προβληµατική ε̟ιχείρηση»
Στο άρθρο 2 στοιχείο 18 του Καν. 651/2014 αναφέρονται τα εξής: «Προβληµατική
ε̟ιχείρηση»: η ε̟ιχείρηση για την ο̟οία συντρέχει τουλάχιστον µία α̟ό τις ακόλουθες
̟ροϋ̟οθέσεις:
α) εάν ̟ρόκειται για εταιρεία ̟εριορισµένης ευθύνης (̟λην ΜΜΕ ̟ου δεν έχει συµ̟ληρώσει
τριετία α̟ό τη σύστασή της ή, όσον αφορά την ε̟ιλεξιµότητα για ενίσχυση χρηµατοδότησης
ε̟ιχειρηµατικού κινδύνου, ΜΜΕ ̟ου δεν έχει συµ̟ληρώσει ε̟ταετία α̟ό την ̟ρώτη εµ̟ορική
της ̟ώληση, η ο̟οία ̟ληροί τα κριτήρια για ε̟ενδύσεις χρηµατοδότησης ε̟ιχειρηµατικού
κινδύνου κατό̟ιν ελέγχου µε τη δέουσα ε̟ιµέλεια α̟ό τον ε̟ιλεγµένο ενδιάµεσο
χρηµατο̟ιστωτικό οργανισµό), όταν έχει α̟ολεσθεί ̟άνω α̟ό το ήµισυ του εγγεγραµµένου της
κεφαλαίου λόγω συσσωρευµένων ζηµιών. Αυτό ισχύει όταν α̟ό την αφαίρεση των
συσσωρευµένων ζηµιών α̟ό τα α̟οθεµατικά (και όλα τα άλλα στοιχεία ̟ου θεωρούνται εν
γένει ως µέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) ̟ροκύ̟τει αρνητικό σωρευτικό ̟οσό ̟ου
υ̟ερβαίνει το ήµισυ του εγγεγραµµένου κεφαλαίου. Για την εφαρµογή της ̟αρούσας διάταξης,
ο όρος «εταιρεία ̟εριορισµένης ευθύνης» ̟αρα̟έµ̟ει ειδικότερα στα είδη εταιρειών ̟ου
αναφέρονται στο ̟αράρτηµα I της οδηγίας
2013/34/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο»
̟εριλαµβάνει, ενδεχοµένως, και κάθε διαφορά α̟ό έκδοση υ̟έρ το άρτιο·
β) εάν ̟ρόκειται για εταιρεία στην ο̟οία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν α̟εριόριστη ευθύνη
για τα χρέη της εταιρείας (̟λην ΜΜΕ ̟ου δεν έχει συµ̟ληρώσει τριετία α̟ό τη σύστασή της
ή, όσον αφορά την ε̟ιλεξιµότητα για ενίσχυση χρηµατοδότησης ε̟ιχειρηµατικού κινδύνου,
ΜΜΕ ̟ου δεν έχει συµ̟ληρώσει ε̟ταετία α̟ό την ̟ρώτη εµ̟ορική της ̟ώληση, η ο̟οία
̟ληροί τα κριτήρια για ε̟ενδύσεις χρηµατοδότησης ε̟ιχειρηµατικού κινδύνου κατό̟ιν
ελέγχου µε τη δέουσα ε̟ιµέλεια α̟ό τον ε̟ιλεγµένο ενδιάµεσο χρηµατο̟ιστωτικό οργανισµό),
εφόσον έχει α̟ολεσθεί
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̟άνω α̟ό το ήµισυ του κεφαλαίου της, ό̟ως εµφαίνεται στους λογαριασµούς της εταιρείας,
λόγω συσσωρευµένων ζηµιών. Για την εφαρµογή της ̟αρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία
στην ο̟οία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν α̟εριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας»
̟αρα̟έµ̟ει ειδικότερα στα είδη εταιρειών ̟ου αναφέρονται στο ̟αράρτηµα II της οδηγίας
2013/34/ΕΕ·
γ) εάν ̟ρόκειται για εταιρεία ̟ου υ̟άγεται σε συλλογική ̟τωχευτική διαδικασία ή ̟ληροί τις
̟ροϋ̟οθέσεις του εθνικού δικαίου ̟ου τη διέ̟ει όσον αφορά την υ̟αγωγή της σε συλλογική
̟τωχευτική διαδικασία µετά α̟ό αίτηµα των ̟ιστωτών της·
δ) εάν ̟ρόκειται για ε̟ιχείρηση ̟ου έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόµη
α̟ο̟ληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύµβαση εγγύησης ή ̟ου έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υ̟όκειται ακόµη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·
ε) εάν ̟ρόκειται για άλλη ε̟ιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους ̟ρος ίδια κεφάλαια της ε̟ιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
2) ο δείκτης κάλυψης χρηµατοοικονοµικών υ̟οχρεώσεων της ε̟ιχείρησης (EBITDA interest
coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(ΣΛΕΕ)
(1)
Kλάση της
ονοµατολογίας των
Βρυξελλών
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
05.04

(2)
Περιγραφή εµπορευµάτων
Ζώα ζώντα
Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων
Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια
Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν

05.15

Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην των εξ
ιχθύων τοιούτων
Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή
περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά
την ανθρώπινη κατανάλωση

Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8

Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας
Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα
Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων

Κεφάλαιο 9

Καφές, τέιον και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 09.03)

Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12

∆ηµητριακά
Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη
Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και διάφοροι
καρποί. Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµαί.

Κεφάλαιο 13
ex 13.03
Κεφάλαιο 15
15.01

15.02

Πηκτίνη

Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασίαν “saindoux” και λοιπά χοίρεια λίπη,
λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα διά
πιέσεως ή τήξεως
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα,
περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης εκθλίψεως

15.03

Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία “saindoux” χοιρείου
λίπους και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών ουσιών,
άνευ αναµείξεως ή παρασκευής τινός

15.04

Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισµένα
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15.07

Κεφάλαιο 16

Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα ή
εξηυγενισµένα
Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και εξηυγενισµένα,
αλλ’ ουχί περαιτέρω επεξειργασµένα
Μαρµαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιµα
λίπη παρασκευασµένα
Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των
ζωικών ή φυτικών κηρών
Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων

Κεφάλαιο 17
17.01

Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάστασιν

15.12
15.13
15.17

17.02

Έτερα, σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και µεµειγµένα
µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι.

17.03
17.05(*)

Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµέναι
Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς
κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης
αρωµατισµένης σακχάρεως) εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά
προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν

Κεφάλαιο 18
18.01
18.02
Κεφάλαιο 20
Κεφάλαιο 22
22.04

22.05

22.07

ex 22.08(*)
ex 22.09(*)

ex 22.10(*)

Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγµένα
Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου
Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή
µερών φυτών
Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη
καθ’ οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης
οινοπνεύµατος
Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η
ζύµωσις ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων και
των µιστελιών)
Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού
τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων
και ετέρων οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων
παρασκευασµάτων (καλουµένων συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την
Παρασκευή ποτών
Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα
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Κεφάλαιο 23

Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφαί
παρεσκευασµέναι δια ζώα

Κεφάλαιο 24
24.01
Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού
Κεφάλαιο 45
45.01
Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός εις θραύσµατα,
κόκκους ή κόνιν
Κεφάλαιο 54
54.01
Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή άλλως πως
κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον: Στυπία και απορρίµµατα
(περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών
προερχοµένου λίνου)
Κεφάλαιο 57
57.01
Κάνναβις (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, αποφλοιωµένη,
κτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και
απορρίµµατα καννάβεως (περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της
ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών)
(*) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο 1 του κανονισµού αριθ. 7α του Συµβουλίου της
ης
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