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ΑΠΟΦΑΗ 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

   

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προεργαςίασ για 1.100 ανζργουσ νζουσ, θλικίασ 18-30 ετών ςε 

επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα που αςκοφν τακτικά οικονομικι 

δραςτθριότθτα ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν παρ. 7 του άρκρου 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 

με τθν Οδθγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικϊν ελζγχων των ετιςιων και των 

ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν, για τθν τροποποίθςθ των Οδθγιϊν 78/660/ΕΟΚ και 

83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 84/253/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ174) όπωσ ιςχφει,  

2. το άρκρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ Ο.Α.Ε.Δ. και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 258) 

όπωσ ιςχφει, 
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3. το άρκρο 29 του ν. 1262/1982 «Για τθν παροχι κινιτρων ενίςχυςθσ τθσ 

Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Χϊρασ και τροποποίθςθ ςυναφϊν 

διατάξεων» (Α’ 70) όπωσ ιςχφει, 

4. τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143), 

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 

Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α’ 

133), 

6. τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1407/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2013 

ςχετικά με τθν εφαρμογι των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ (ΕΕ L 352 τθσ 24. 

12.2013 ς. 1 ζωσ 8),  

7. τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 

ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 

95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων/ ΓΚΡΔ),  

8. τον ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 

εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 

ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν 

εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’137), 

9. το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 

Πργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ 

Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» (Α’ 98) (Α’ 98), 

10. τθν παρ. 2 του άρκρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 

διατάκτεσ» ( Α’ 145) 

11. το π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Α’ 168),  

12. το π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181), 

13. το π.δ. 81/2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων 

και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων 

μεταξφ Υπουργείων» (Α’ 119), 

14. το π.δ.83/2019 «Διοριςμόσ   Αντιπροζδρου   τθσ   Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α’ 121), 

15. το π.δ.84/2019 «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 

Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων» (Α’ 123), 

16. τθ με αρικμ. 340/18-7-2019 απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο 

Σκυλακάκθ» (Β’ 3051), 

17. τθ με αρικμ. 1348/19/25-02-2020 απόφαςθ του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,  

18. το με αρικμ. οικ. 10342/562/28-2-2020 ζγγραφο του Τμιματοσ Κρατικϊν 

Ενιςχφςεων τθσ Διεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν του 
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Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, ςφμφωνα με το οποίο το 

πρόγραμμα δεν εγείρει κζμα κρατικϊν ενιςχφςεων,  

19. τθ με αρικμ. 10679/251/20-03-2020 απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 68ΥΞ46ΜΤΛΚ-

Ω7Ψ ),  

20. τθ με αρικμ. 4209/26-03-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ τθσ 

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ρελ/ςου του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 69Φ4691Ω2-1ΝΘ), 

21. τθ με αρικμ. πρωτ. 445/26-03-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του ΟΑΕΔ 

(Ω38Β4691Ω2-Η61), 

22.  τθ με αρικμ. 22692/27-03-2020 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ, 

23. τθ με αρικμ. 14089/838/7-04-2020 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων,  

24. τθν ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ τθσ αυξθμζνθσ ανεργίασ ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ 

Ελλάδασ και τθσ αδυναμίασ πρόςβαςθσ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ, βάςει των 

ςτοιχείων τθσ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ 

Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ), κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου διαρροισ 

επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ςε άλλεσ χϊρεσ προσ αναηιτθςθ εργαςίασ, 

25. το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ προκαλείται ςυνολικι δαπάνθ 

ποςοφ φψουσ ζωσ επτά εκατομμφρια εκατόν πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (7.150.000,00 

€), θ οποία βαρφνει τον προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ  2493) και κατανζμεται ςε 

ετιςια βάςθ ωσ εξισ:  

για το 2020: ζωσ 2.150.000,00 ευρϊ, 

για το 2021: ζωσ 5.000.000,00 ευρϊ. 

 

 

                                                     Αποφαςίηουμε 

 

Άρκρο 1 

κοπόσ του προγράμματοσ 

 

1. Σκοπόσ  του προγράμματοσ είναι θ προετοιμαςία χιλίων εκατό (1.100) εγγεγραμμζνων 

ανζργων ςτο μθτρϊο ανζργων των ΚΡΑ2 του ΟΑΕΔ που εδρεφουν ςε περιοχζσ 

αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ  Δυτικισ Ελλάδασ, θλικίασ 18-30 ετϊν, αποφοίτων 

τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ςε εργαςιακό περιβάλλον του δθμοςίου ι του 

ιδιωτικοφ τομζα ενόψει τθσ ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

2. Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε: α) ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςε Φορείσ Κοινωνικισ και 

Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (Κ.ΑΛ.Ο), και ςε β) επιχειριςεισ, φορείσ, οργανιςμοφσ του 

δθμοςίου, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπωσ ιςχφει, και 
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ςε επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ που αςκοφν 

τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα, εφεξισ «πάροχοι»,  ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. 

Άρκρο 2 

Αρμοδιότθτα ΟΑΕΔ – Χρθματοδότθςθ - Επιλζξιμθ περιοχι – Πλαίςιο Ζνταξθσ 

 

1. Αρμόδιοσ φορζασ για τθν υλοποίθςθ, διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και 

ζλεγχο του προγράμματοσ, ορίηεται ο ΟΑΕΔ.  

2. Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ προκαλείται δαπάνθ φψουσ ζωσ του ποςοφ των 

επτά εκατομμυρίων εκατό πενιντα χιλιάδων ευρϊ (7.150.000€) θ οποία βαρφνει τον 

προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανζμεται ςε ετιςια βάςθ ωσ εξισ : 

2020: 2.150.000 ευρϊ 

2021: 5.000.000 ευρϊ 

3.  Ωσ επιλζξιμθ γεωγραφικι περιοχι για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ προεργαςίασ 

ορίηεται θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. 

4. Οι ενιςχφςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα χορθγοφνται βάςει του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ.1407/2013 (εφεξισ Κανονιςμόσ) τθσ Επιτροπισ για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ 

(de minimis). Θ ενίςχυςθ που κα λάβει μια επιχείρθςθ βάςει τθσ παροφςασ ΚΥΑ, 

ακροιηόμενθ με οποιαδιποτε άλλθ de minimis ενίςχυςθ ζχει λάβει ι κα λάβει θ 

επιχείρθςθ, δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 200.000 ευρϊ ςε οποιαδιποτε περίοδο 

τριϊν οικονομικϊν ετϊν. 

5. Το ςυνολικό ποςό ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγείται ςε μια επιχείρθςθ που 

δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των οδικϊν μεταφορϊν δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό 

των 100.000 ευρϊ ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν. Εάν μια επιχείρθςθ 

εκτελεί οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για λογαριαςμό τρίτων, και αςκεί και άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ιςχφει το ανϊτατο όριο των 200.000 ευρϊ, κα ιςχφει το 

ανϊτατο όριο των 200.000 ευρϊ για τθν επιχείρθςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει 

διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων ι διάκριςθ των ςτοιχείων του κόςτουσ, οφτωσ ϊςτε θ 

ςτιριξθ τθσ δραςτθριότθτασ των οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν να μθν υπερβαίνει το 

ποςό των 100.000 ευρϊ και να μθ χρθςιμοποιείται ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ για τθν 

απόκτθςθ οχθμάτων οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν. 

6. Σε περίπτωςθ ςυγχωνεφςεων ι εξαγορϊν, όλεσ οι προθγοφμενεσ ενιςχφςεισ ιςςονοσ 

ςθμαςίασ που ζχουν ιδθ χορθγθκεί ςε οποιαδιποτε από τισ ςυγχωνευόμενεσ επιχειριςεισ 
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λαμβάνονται υπόψθ για να προςδιοριςτεί κατά πόςο θ νζα ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ 

ςτθ νζα ι ςτθν εξαγοράηουςα επιχείρθςθ υπερβαίνει το ςχετικό ανϊτατο όριο. Οι 

ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που είχαν χορθγθκεί νομίμωσ πριν από τθ ςυγχϊνευςθ ι τθν 

εξαγορά παραμζνουν νόμιμεσ. 

7. Αν μια επιχείρθςθ διαςπαςτεί ςε δφο ι περιςςότερεσ χωριςτζσ επιχειριςεισ, θ ενίςχυςθ 

ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγικθκε πριν από τθ διάςπαςθ καταλογίηεται ςτθν επιχείρθςθ 

που ζλαβε αυτι τθν ενίςχυςθ, θ οποία είναι κατά κανόνα θ επιχείρθςθ που ανζλαβε τισ 

δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ χρθςιμοποιικθκε θ ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ. Εάν ο εν 

λόγω καταλογιςμόσ δεν είναι δυνατόσ, οι ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ πρζπει να 

κατανζμονται αναλογικά με βάςθ τθ λογιςτικι αξία των ιδίων κεφαλαίων των νζων 

επιχειριςεων κατά τθν πραγματικι θμερομθνία τθσ διάςπαςθσ. 

8. Τα ποςά ενίςχυςθσ που πρόκειται να λάβουν οι επιχειριςεισ τθσ ανωτζρω παραγράφου 

από οποιοδιποτε άλλο πρόγραμμα, για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, δεν πρζπει να 

υπερβαίνουν το ποςό των 200.000 ευρϊ και των 100.000 ευρϊ ςε οποιαδιποτε περίοδο 

τριϊν οικονομικϊν ετϊν ι του ποςοφ ενίςχυςθσ που ζχει κακοριςτεί με βάςθ τα 

ςυγκεκριμζνα δεδομζνα κάκε περίπτωςθσ ςε κανονιςμό απαλλαγισ κατά κατθγορία ι 

απόφαςθ που ζχει εκδϊςει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (κατά το άρκρο 5 του Κανονιςμοφ). 

9. Απαγορεφεται θ ςϊρευςθ ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ με άλλεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ 

για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ι με κρατικζσ ενιςχφςεισ για το ίδιο μζτρο χρθματοδότθςθσ 

υψθλοφ κινδφνου, αν θ ςϊρευςθ αυτι οδθγεί ςε υπζρβαςθ τθσ υψθλότερθσ ςχετικισ 

ζνταςθσ ενίςχυςθσ ι του ποςοφ ενίςχυςθσ που ζχει κακοριςτεί με βάςθ τα ςυγκεκριμζνα 

δεδομζνα κάκε περίπτωςθσ ςε κανονιςμό απαλλαγισ κατά κατθγορία ι απόφαςθ που ζχει 

εκδϊςει θ Επιτροπι. 

10. Ο ςχετικόσ ζλεγχοσ διενεργείται από τθ χορθγοφςα αρχι (ΟΑΕΔ) με τθν υποβολι ςε 

αυτιν υπεφκυνθσ διλωςθσ, από τον δικαιοφχο τθσ ενίςχυςθσ, κατά τθν αίτθςθ ι τθν 

αξιολόγθςι τθσ, για οποιαδιποτε άλλθ ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ τθν οποία ζλαβε θ 

οικεία επιχείρθςθ βάςει του εν λόγω Κανονιςμοφ ι άλλων Κανονιςμϊν για ενιςχφςεισ 

ιςςονοσ ςθμαςίασ κατά τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ και κατά το τρζχον 

οικονομικό ζτοσ. Με τθν υπεφκυνθ διλωςθ βεβαιϊνεται  επίςθσ, ότι το ςυνολικό ποςό των 

ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχουν χορθγθκεί ςτθν επιχείρθςθ κατά το τρζχον και τα 

δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροφςασ ενίςχυςθσ, δεν 

υπερβαίνει τα, κατά περίπτωςθ, ανωτζρω αναφερόμενα ποςά ςφμφωνα με τθν παρ.2 του 

άρκρου 6 του Κανονιςμοφ. Ο ζλεγχοσ επίςθσ διενεργείται και μζςω του Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Ελζγχου Σϊρευςθσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Κρατικϊν 
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Ενιςχφςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, ςφμφωνα με το με αρικμ. πρωτ. 

:74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 ζγγραφο οδθγιϊν ςτουσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθ 

χοριγθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 και το αρχείο 

τθσ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ2). 

11. Ωσ θμερομθνία λιψθσ τθσ ςυνολικισ ενίςχυςθσ νοείται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

εγκριτικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 3 του Κανονιςμοφ.  Στον ωσ άνω 

ζλεγχο τθσ ςϊρευςθσ ακροίηονται και οι ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχουν λάβει οι 

ενιαίεσ με τθν αιτοφςα επιχειριςεισ. 

12.Το προβλεπόμενο ςτον Κανονιςμό ανϊτατο όριο χορθγοφμενθσ ενίςχυςθσ αφορά ςε 

«ενιαία» επιχείρθςθ. Στθν ζννοια τθσ «ενιαίασ» επιχείρθςθσ περιλαμβάνονται για τουσ 

ςκοποφσ του Κανονιςμοφ όλεσ οι επιχειριςεισ που ζχουν τουλάχιςτον μία από τισ 

ακόλουκεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ: 

α) μία επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των 

εταίρων άλλθσ επιχείρθςθσ, 

β) μία επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφςει τθν πλειοψθφία των μελϊν του 

διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ, 

γ) μία επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί δεςπόηουςα επιρροι ςε άλλθ επιχείρθςθ 

βάςει ςφμβαςθσ που ζχει ςυνάψει με αυτιν ι δυνάμει ριτρασ του καταςτατικοφ αυτισ τθσ 

τελευταίασ, 

δ) μία επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ τθσ, βάςει 

ςυμφωνίασ που ζχει ςυνάψει με άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, τθν 

πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων αυτισ τθσ επιχείρθςθσ. 

Οι επιχειριςεισ που ζχουν οποιαδιποτε από τισ ςχζςεισ που αναφζρονται ςτα ανωτζρω 

ςτοιχεία α) ζωσ δ) με μία ι περιςςότερεσ άλλεσ επιχειριςεισ κεωροφνται επίςθσ ενιαία 

επιχείρθςθ. 

13. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό (άρκρο 6 παρ. 4), τα κράτθ μζλθ καταγράφουν και 

ςυγκεντρϊνουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι του. Τα εν λόγω 

αρχεία περιζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ για να αποδειχκεί ότι ζχουν 

τθρθκεί οι όροι του Κανονιςμοφ. Τα αρχεία που αφοροφν κακεςτϊσ ενιςχφςεων ιςςονοσ 

ςθμαςίασ πρζπει να διατθροφνται επί 10 οικονομικά ζτθ από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ 

τθσ τελευταίασ μεμονωμζνθσ ενίςχυςθσ δυνάμει του κακεςτϊτοσ. Θ ανωτζρω δεκαετισ 

υποχρζωςθ τιρθςθσ των αρχείων και εγγράφων αφορά, πζραν των παρόχων, εξίςου και τθ 
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χορθγοφςα αρχι (ΟΑΕΔ) που υποχρεοφται να παράςχει τα εν λόγω αρχεία και ζγγραφα για 

όλεσ τισ επιχειριςεισ, που κα ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, ςε περίπτωςθ 

που αιτθκοφν ςχετικά οι υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

Άρκρο 3 

Πάροχοι – ωφελοφμενοι – προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

Α. Ράροχοι 

1.Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε α) ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, φορείσ Κοινωνικισ και 

Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (Κ.ΑΛ.Ο), ςε β) επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοφσ του 

δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπωσ 

ιςχφει, και ςε επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, 

 που αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα, εφεξισ «πάροχοι», που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. 

2. Οι πάροχοι ανάλογα με το προςωπικό που απαςχολοφν εντάςςονται ςτο ανωτζρω 

πρόγραμμα ωσ εξισ: 

α) πάροχοι με προςωπικό ζωσ 3 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για  ζνα (1) 

ωφελοφμενο, 

β) πάροχοι με προςωπικό 4-9 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για δφο (2) 

ωφελοφμενουσ, 

γ) πάροχοι με προςωπικό 10-19 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για τρεισ (3) 

ωφελοφμενουσ, 

δ) πάροχοι με προςωπικό 20-30 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για πζντε (5) 

ωφελοφμενουσ. 

ε) πάροχοι με προςωπικό 31-50 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για οκτϊ (8) 

ωφελοφμενουσ, 

ςτ) πάροχοι με προςωπικό άνω των 50 ατόμων μποροφν να ενταχκοφν για αρικμό 

ωφελουμζνων που αντιςτοιχεί ςτο 20% του ςυνολικοφ απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά 

τθν αίτθςθ και το ανϊτατο  ζωσ 20 ωφελοφμενουσ. 

3. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μίασ επιχείρθςθσ/ παρόχου ςτο πρόγραμμα 

είναι να μθν ζχει προβεί ςε μείωςθ του προςωπικοφ τθσ κατά τθ διάρκεια του τριμινου 

πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα  του ΟΑΕΔ. 
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4. Στο προχπάρχον προςωπικό ανικουν και τα άτομα που είναι ςε αςκζνεια, ςτράτευςθ, ςε 

κυοφορία - λοχεία, ι κάνουν χριςθ τθσ ειδικισ άδειασ μθτρότθτασ, αφοφ θ ςχζςθ εργαςίασ 

δε διακόπτεται. 

5. Θ ανωτζρω προχπόκεςθ ιςχφει και για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ από τον 

πάροχο και τον ωφελοφμενο.  

6. Ωσ μείωςθ προςωπικοφ κεωρείται: 

α) θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ,  

β) θ αλλαγι του κακεςτϊτοσ απαςχόλθςθσ από πλιρθ ςε μερικι ι εκ περιτροπισ 

απαςχόλθςθ, 

γ) θ εκελουςία ζξοδοσ που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότθ, μζςω προγραμμάτων 

παροχισ οικονομικϊν κυρίωσ κινιτρων εκελοφςιασ εξόδου, 

δ) θ οικειοκελισ αποχϊρθςθ που κεωρείται ωσ καταγγελία ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 38 του ν.4488/2017 (Αϋ137), 

ε) θ κζςθ εργαηόμενου ςε διακεςιμότθτα, 

ςτ) θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ επίςχεςθσ από τθν εργαςία του άρκρου 325 του Α.Κ.  

Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ο πάροχοσ προκειμζνου να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα πρζπει να 

καλφψει τθ μείωςθ ζωσ τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ από τον πάροχο 

και τον ωφελοφμενο.  

7. Δε κεωρείται μείωςθ προςωπικοφ κατά το τρίμθνο που προθγείται τθσ θμερομθνίασ 

υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ από τθν επιχείρθςθ/πάροχο ςτθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα του ΟΑΕΔ: 

α) θ καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, 

β) θ καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου (πριν τθ λιξθ τθσ) που 

οφείλεται ςε ςπουδαίο λόγο που αφορά ςτον εργαηόμενο (μινυςθ για αξιόποινθ πράξθ 

που επθρεάηει ι μπορεί να επθρεάςει τθν εργαςία του), 

γ) θ λιξθ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου, 

δ) θ φυλάκιςθ και ο κάνατοσ, 

ε) θ οικειοκελισ αποχϊρθςθ που δε κεωρείται καταγγελία ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 38 του ν.4488/2017 (Α’ 137), 
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ςτ) θ αδυναμία ανανζωςθσ τθσ άδειασ διαμονισ και πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

αλλοδαπϊν εργαηόμενων. 

8. Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειριςεισ/πάροχοι οφείλουν να προςκομίςουν τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά.  

9. Οι ανωτζρω προχποκζςεισ ιςχφουν και για παρόχουσ που ςυςτάκθκαν μετά από 

μεταβίβαςθ ι αλλαγι νομικισ μορφισ ι διάλυςθ και επαναλειτουργία, ςτον ίδιο ι ςε άλλο 

χϊρο, από τουσ ίδιουσ ι άλλουσ εταίρουσ, με το ίδιο αντικείμενο δραςτθριότθτασ.  

10. Στο πρόγραμμα δεν εντάςςονται οι εξισ επιχειριςεισ/πάροχοι: 

α) όςοι πάροχοι ζχουν προβεί ςε μείωςθ του προςωπικοφ τουσ λόγω καταγγελίασ 

ςφμβαςθσ εργαςίασ (απόλυςθσ) ςτο χρονικό διάςτθμα των τριϊν μθνϊν που προθγοφνται 

τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ και ζωσ τθν θμερομθνία υπογραφισ του 

ςυμφωνθτικοφ, 

β) τα νυχτερινά κζντρα, 

γ) τα υποκαταςτιματα ι τα γραφεία που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε χϊρα που δεν είναι μζλοσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

δ) οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ όπωσ και επιχειριςεισ που ςτθν εταιρικι τουσ ςφνκεςθ 

ςυμμετζχουν εξωχϊριεσ εταιρείεσ, 

ε) οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ζχουν επιβλθκεί, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ:  

αα. τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 60201/Δ7.1422/2019 (Β’ 4997), 

όπωσ ιςχφει ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι  

ββ. δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΡΕ ι του 

Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) για παραβάςεισ που αφοροφν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ο 

δυνθτικόσ πάροχοσ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ δθλϊνει υπεφκυνα ότι δεν 

ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ τουσ οι ωσ άνω κυρϊςεισ, 

ςτ) ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτιτεσ ι και οι ςυνιδιοκτιτεσ ενταγμζνοι ςε αυτά, 
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η) οι ςυςτεγαηόμενεσ επιχειριςεισ ι επιχειριςεισ, οι οποίεσ ςτον χϊρο όπου κα 

απαςχολθκεί το επιχορθγοφμενο άτομο (ζδρα ι υποκατάςτθμα) ςυςτεγάηονται με άλλθ 

επιχείρθςθ, 

θ) οι επιχειριςεισ που δε διακζτουν αυτοτελι επαγγελματικι ζδρα ι όταν θ ζδρα είναι θ 

οικία του εργοδότθ (π.χ. αςφαλιςτζσ, λογιςτζσ, πολιτικοί μθχανικοί, κλπ) εκτόσ των 

επιχειριςεων που λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ απαςχολοφν το προςωπικό 

εκτόσ του χϊρου τθσ ζδρασ τουσ (θλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί), 

κ) οι επιχειριςεισ προϊκθςθσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν μζςω τθλεφϊνου, 

ι) οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ, ςτουσ οποίουσ δεν εφαρμόηεται ο 

Κανονιςμόσ. 

11. Πταν θ επιχείρθςθ αςκεί μικτι δραςτθριότθτα και κάποια εξ αυτϊν είναι μθ επιλζξιμθ 

ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, θ επιχείρθςθ για να ενταχκεί υποβάλλει Υπεφκυνθ 

Διλωςθ, ςτθν οποία αναφζρει ότι το ωφελοφμενο άτομο δεν πρόκειται να προεργαςτεί ςτθ 

μθ επιλζξιμθ δραςτθριότθτα. Θ επιχείρθςθ ςε αυτι τθν περίπτωςθ τθρεί διακριτι λογιςτικι 

παρακολοφκθςθ. Πμοια και ςτθν περίπτωςθ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 

τομείσ ςτουσ οποίουσ δεν εφαρμόηεται ο Κανονιςμόσ και δραςτθριοποιοφνται επίςθσ ςε 

ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ τομείσ, οι οποίοι εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ι 

αςκοφν άλλεσ δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του, θ επιχείρθςθ 

δφναται να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα οικεία κράτθ μζλθ 

διαςφαλίηουν, με κατάλλθλα μζςα, όπωσ ο διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων ι θ διάκριςθ 

του κόςτουσ, ότι οι δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ που εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ 

του παρόντοσ κανονιςμοφ δεν τυγχάνουν ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγείται 

δυνάμει του Κανονιςμοφ  και εφόςον θ επιχείρθςθ υποβάλλει Υπεφκυνθ Διλωςθ, κατά τθν 

αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ι τθν αξιολόγθςθ, ςτθν οποία κα αναφζρει ρθτά ότι το 

επιχορθγοφμενο προςωπικό δεν πρόκειται να απαςχολθκεί ςτο εξαιροφμενο αντικείμενο 

εργαςιϊν. 

B. Ωφελοφμενοι 

1. Ωφελοφμενοι του προγράμματοσ είναι ςυνολικά  1.100 άνεργοι νζοι, θλικίασ δεκαοκτϊ 

(18) ζωσ τριάντα (30) ετϊν, απόφοιτοι τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι 

ζχουν αποκτιςει τον τίτλο ςπουδϊν τουσ εντόσ τθσ προθγοφμενθσ τριετίασ από τθν 

υπόδειξθ τουσ από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (ΚΡΑ2) του ΟΑΕΔ, που εδρεφουν ςε περιοχζσ 

αρμοδιότθτασ, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. 
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2.Οι ωφελοφμενοι άνεργοι κατά τθν υπόδειξι τουσ από τα αρμόδια ΚΡΑ2, οφείλουν να:   

α) είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο ανζργων των ΚΡΑ2 που εδρεφουν ςε περιοχζσ 

αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, τόςο κατά τθν υπόδειξι τουσ από το 

αρμόδιο ΚΡΑ2, όςο και κατά τθν τοποκζτθςι τουσ ςτθν επιχείρθςθ/πάροχο, 

β) ζχουν ςυμφωνιςει ςε Ατομικό Σχζδιο Δράςθσ μετά τθν επεξεργαςία των 

χαρακτθριςτικϊν τουσ ςφμφωνα  µε τθ νζα μεκοδολογία  Profiling, 

γ) είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι  είναι ομογενείσ που 

ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ ι πολίτεσ τρίτων χωρϊν που 

ζχουν άδεια διαμονισ για εξαρτθμζνθ εργαςία τουλάχιςτον για όςο χρονικό διάςτθμα 

διαρκεί το πρόγραμμα, 

δ) Οι πτυχιοφχοι Σχολϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να είναι κάτοχοι αντίςτοιχων ιςότιμων 

τίτλων ςπουδϊν, αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΤΑΡ.     

3. Δεν είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ: 

α) ωφελουμζνων που είχαν απαςχολθκεί κακϋοιονδθπότε τρόπο ι αςκθκεί ςτθν ίδια 

επιχείρθςθ/πάροχο το τελευταίο εξάμθνο πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, 

β) ατόμων που κα απαςχολθκοφν αποκλειςτικά, από τθν 22θ ϊρα βραδινι (ζναρξθ 

ωραρίου) ζωσ και τθν 6θ πρωινι (λιξθ ωραρίου).  

γ) ατόμων που ςτθν ίδια επιχείρθςθ/ ςυνεταιριςμό/ πάροχο: 

αα. είναι  εταίροι ςε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Ρ.Ε και ςτισ Ι.Κ.Ε, 

ββ. είναι μζλθ των Δ.Σ. ςτισ Α.Ε., πλθν των μελϊν-εταίρων των Φορζων Κοινωνικισ και 

Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (Κ.ΑΛ.Ο.), 

γγ. είναι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι οι διαχειριςτζσ των επιχειριςεων, 

 δδ. είναι μζλθ ςε ςυνεταιριςμοφσ (πλθν των μελϊν των ΚοινΣεπ).  

4. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτθςθ, αλλά υποδεικνφονται με ςυςτατικό 

ςθμείωμα από τθν αρμόδια Υπθρεςία (ΚΡΑ2) ςφμφωνα με όςα θ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ, 

ορίηει. 

 

Άρκρο 4 

Διάρκεια προγράμματοσ 
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Θ διάρκεια του προγράμματοσ ορίηεται ςτουσ επτά (7) μινεσ και αφορά ςε τοποκζτθςθ ςε 

κζςεισ προεργαςίασ. 

Άρκρο 5 

Ωράριο – Απουςίεσ 

1. Οι ωφελοφμενοι μποροφν να απουςιάςουν μζχρι 14 θμζρεσ προεργαςίασ, κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ, με τθν υποχρζωςθ επιμικυνςθσ του προγράμματοσ. 

2. Θ προεργαςία ορίηεται ςτισ οκτϊ (8) ϊρεσ θμερθςίωσ και πζντε (5) θμζρεσ μζςα ςτθν 

εβδομάδα (από Δευτζρα ζωσ και Σάββατο) ςφμφωνα με το αντικείμενο δραςτθριότθτασ και 

το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο του παρόχου. 

3. Δεν είναι δυνατι θ προεργαςία μετά τθν 22θ ϊρα βραδινι ζωσ και τθν 6θ ϊρα πρωινι. 

4. Θ προεργαςία πιςτοποιείται με τθν τιρθςθ παρουςιολογίου. 

Άρκρο 6 

Αποηθμίωςθ και διαδικαςία καταβολισ αποηθμίωςθσ ςε ωφελοφμενουσ 

1. Στουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα προεργαςίασ, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ 

μθνιαίωσ αποηθμίωςθ ίςθ με τον νόμιμο κατϊτατο μιςκό, κακϊσ και αναλογία δϊρων 

εορτϊν και επιδόματοσ αδείασ με βάςθ τθν προαναφερόμενθ αποηθμίωςθ. 

2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα προεργαςίασ, για το χρόνο ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτό, 

υπάγονται ςτθ μεικτι αςφάλιςθ του ΕΦΚΑ (ΡΚ 101), των ςυνειςπραττόμενων κλάδων ΟΑΕΔ  

και επίςθσ αςφαλίηονται και για επαγγελματικό κίνδυνο. Ο υπολογιςμόσ των καταβλθτζων 

ειςφορϊν γίνεται επί του ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Από το 

ανωτζρω ποςό ο ΟΑΕΔ παρακρατεί τθν προβλεπόμενθ ειςφορά αςφαλιςμζνου και τθν 

αποδίδει ςτον ΕΦΚΑ μαηί με τθν προβλεπόμενθ ειςφορά εργοδότθ που βαρφνει τον 

Οργανιςμό. 

3. Ο πάροχοσ υποχρεοφται να διατθρεί μθνιαίο παρουςιολόγιο υπογεγραμμζνο από τον 

ωφελοφμενο και τον ίδιο για κάκε θμζρα προεργαςίασ, το οποίο κοινοποιείται ςτο ΚΡΑ2 

ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει θ ζδρα ι το υποκατάςτθμα του παρόχου, ςτο οποίο 

παρζχει τθν προεργαςία του ο ωφελοφμενοσ, το πρϊτο δεκαιμερο του επόμενου μινα 

προεργαςίασ.  

4.Οι πάροχοι πιςτοποιοφν ςτον ΟΑΕΔ τθν προεργαςία των ωφελουμζνων, προκειμζνου να 

καταβλθκεί θ αποηθμίωςθ ςτουσ ωφελοφμενουσ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

ωφελουμζνων και παρόχων ςτον ΕΦΚΑ. 
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5. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται ςτθ ςυμπλθ́ρωςθ των απαιτούμενων ςτοιχείων και 

δεδομζνων, ςτισ ςχετικέσ φόρμεσ (απογραφικά δελτία) κατά τθν είςοδο (τοποκζτθςθ) και τθ 

λιξθ ι τθν αποχϊρθςθ από το πρόγραμμα (ζωσ 4 εβδομάδεσ από τθν θμερομθνία λθ́ξεωσ), 

οι οποίεσ ςυμπλθρώνονται θλεκτρονικά μέςω των θλεκτρονικών υπθρεςιών του ΟΑΕΔ από 

τουσ ίδιουσ τουσ ωφελούμενουσ με τουσ κωδικούσ πρόςβαςθσ που διέκεταν ωσ άνεργοι . 

Στο πλαίςιο αυτό οι ωφελούμενοι (άνεργοι) ενθμερϊνονται για τθ ν επεξεργαςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων τουσ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ που ςυλλζγονται και τθροφνται 

για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ προγράμματοσ αλλά και για εξαγωγθ́ ςτατιςτικών 

δεδομζνων.  

6. Το δελτίο ειςόδου πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί, με ευκφνθ του ωφελοφμενου, 

προκειμζνου να καταβλθκεί θ πρϊτθ πλθρωμι του, όπωσ αντίςτοιχα και το δελτίο εξόδου, 

προκειμζνου να του καταβλθκεί θ τελευταία πλθρωμι. Σε διαφορετικι περίπτωςθ δεν 

καταβάλλεται ςτον ωφελοφμενο το ποςό τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ που αντιςτοιχεί ςτον 

πρϊτο ι τον τελευταίο μινα προεργαςίασ. 

7. Στθν περίπτωςθ εξόδου του ωφελοφμενου νωρίτερα από τθ λιξθ του προγράμματοσ, το 

δελτίο εξόδου ςυμπλθρϊνεται ςε χρονικό διάςτθμα ζωσ 4 εβδομάδεσ μετά τθν αποχϊρθςι 

του, προκειμζνου να καταβλθκεί ςτον ωφελοφμενο το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ που 

αντιςτοιχεί ςτο διάςτθμα τθσ προεργαςίασ του. 

8. Θ υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ των απογραφικϊν δελτίων ιςχφει και για τουσ τυχόν 

αντικαταςτάτεσ ωφελουμζνων. 

Άρκρο 7 

Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων – Ζλεγχοσ προχποκζςεων –Ζγκριςθ - Αναηιτθςθσ / 

Τπόδειξθσ - υμφωνθτικό ςυνεργαςίασ 

1. Μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τον ΟΑΕΔ, οι 

επιχειριςεισ/πάροχοι, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςε περιοχζσ αρμοδιότθτασ των ΚΡΑ2 

τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και διακζτουν κωδικοφσ πρόςβαςθσ, υποβάλλουν ςτο 

Ρλθροφορικό Σφςτθμα του ΟΑΕΔ (e-services) μία  μόνο θλεκτρονικι αίτθςθ – εντολι κενισ 

κζςθσ – υπεφκυνθ διλωςθ, θ οποία είναι αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ 

(www.oaed.gr). 

2. Tα υποκαταςτιματα ι γραφεία με χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υποβάλλουν 

αίτθςθ υπαγωγισ ςτα ΚΡΑ2 που εδρεφουν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ, εφόςον το υποκατάςτθμα ι το γραφείο ανικει ςε περιοχι αρμοδιότθτάσ 

http://www.oaed.gr/
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τουσ. 

3. Ράροχοι που δε διακζτουν κλειδάρικμο, καλοφνται μζςω τθσ Δθμόςιασ Ρρόςκλθςθσ να 

τον προμθκευτοφν από το ΚΡΑ2, όπου ανικουν, ϊςτε να μποροφν να υποβάλλουν 

θλεκτρονικι αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

4. Στθν θλεκτρονικι  αίτθςθ οι επιχειριςεισ/πάροχοι  περιγράφουν τθν ειδικότθτα και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των ανζργων/ωφελουμζνων ςτουσ οποίουσ  επικυμοφν να παρζχουν 

προεργαςία.  

5. Θ θλεκτρονικι αίτθςθ απευκφνεται ςτο ΚΡΑ2 ςτθν περιοχι τθσ αρμοδιότθτασ του οποίου 

ανικει θ επιχείρθςθ/πάροχοσ και κα πραγματοποιιςει τθν προεργαςία ο ωφελοφμενοσ.  

6. Θ θλεκτρονικι αίτθςθ τθσ επιχείρθςθσ/παρόχου επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν.1599/1986 όςον αφορά ςτα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 

και αναφζρονται ςε αυτιν. Θ επιχείρθςθ/πάροχοσ φζρει τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ 

ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ τθσ αίτθςθσ. Ειδικότερα, υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τα 

ςχετικά πεδία τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ με τα ςτοιχεία που κα οριςτοφν ςτθν οικεία 

πρόςκλθςθ. Θ ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται από τθν επιχείρθςθ/πάροχο ςτθν 

θλεκτρονικι αίτθςθ επιςφρει τον αποκλειςμό τθσ από τθ διαδικαςία και δεν είναι δυνατι θ 

εξζταςθ τυχόν αντιρριςεων τθσ.  Θ αίτθςθ ςυνιςτά εξουςιοδότθςθ προσ τον ΟΑΕΔ για τθ 

χριςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ από τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα (Ρ.Σ.) του 

ΟΑΕΔ, του ΕΓΑΝΘ (ΡΣ ΣΕΡΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων,  τθσ Ανϊτατθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) και του Ενιαίου Φορζα 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ). 

7. Το Γραφείο Απαςχόλθςθσ του αρμόδιου ΚΡΑ2 προβαίνει ςε διοικθτικό ζλεγχο και 

εξετάηει  τθν τυχόν φπαρξθ αποκλίςεων ανάμεςα ςτα ςτοιχεία τθσ υποβαλλόμενθσ αίτθςθσ 

και των ςτοιχείων που εξιχκθςαν, κακϊσ και τθν τιρθςθ των όρων και προχποκζςεων τθσ 

παροφςασ (ζλεγχοσ είδουσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, μείωςθ προςωπικοφ, ζλεγχοσ 

ςϊρευςθσ και τιρθςθσ κανόνων περί κρατικϊν ενιςχφςεων, πράξεισ επιβολισ προςτίμων 

από το ΣΕΡΕ) και ο,τιδιποτε άλλο κρίνεται απαραίτθτο. 

8. Το Γραφείο Απαςχόλθςθσ του αρμόδιου ΚΡΑ2 ενθμερϊνει, με κάκε πρόςφορο μζςο, τον 

πάροχο για το αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου και τθ δυνατότθτα επιλογισ 

ωφελοφμενου ανζργου.  Ραράλλθλα ενθμερϊνεται και ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ ανζργων 

για να ξεκινιςει τθν αναηιτθςθ ςτο μθτρϊο ανζργων του ΟΑΕΔ. 
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9. Σε περίπτωςθ που ο πάροχοσ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ ϊςτε να προςφζρει 

προεργαςία ςε ανζργουσ μζςω του παρόντοσ προγράμματοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από 

το Γραφείο Απαςχόλθςθσ του αρμοδίου ΚΡΑ2 και δφναται να υποβάλει τισ αντιρριςεισ του 

κατά του απαντθτικοφ εγγράφου του ΚΡΑ2. 

10. Αρμόδιοσ για τθν ζκδοςθ εγκριτικισ ι απορριπτικισ απόφαςθσ υπαγωγισ των  δυνθτικά 

παρόχων είναι ο Ρροϊςτάμενοσ του αρμόδιου ΚΡΑ2. 

11. Ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ ανζργων αναηθτά εγγεγραμμζνουσ ανζργουσ θλικίασ 18-30 

ετϊν, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ εντολισ κενισ κζςθσ προεργαςίασ.  

12. Θ υπόδειξθ των ανζργων ςτουσ παρόχουσ από τουσ εργαςιακοφσ ςυμβοφλουσ των 

Υπθρεςιϊν (ΚΡΑ2) διενεργείται μζςω ςυςτατικοφ ςθμειϊματοσ και ςφμφωνα με:  

α) τθ διαδικαςία εγγραφισ των ανζργων ςτο ςφςτθμα προςφοράσ – ηιτθςθσ εργαςίασ, 

β) τον τίτλο ςπουδϊν του ανζργου,  

γ) τθν αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ – εντολι κενισ κζςθσ εργαςίασ από τον πάροχο  

δ) τθ διαδικαςία τθσ εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ βάςει των προτάςεων που 

εμπεριζχονται ςτα ατομικά ςχζδια δράςθσ των προσ υπόδειξθ ανζργων μετά τθν 

επεξεργαςία των χαρακτθριςτικϊν τουσ ςφμφωνα µε τθ νζα μεκοδολογία Profiling και    

ε) τθν κατάταξι του ςτισ ομάδεσ – κατθγορίεσ του Profiling. 

13. Σε περίπτωςθ εφρεςθσ από τον εργαςιακό ςφμβουλο περιςςότερων του ενόσ προσ 

υπόδειξθ ανζργων με τα αιτοφμενα χαρακτθριςτικά, ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ, κατατάςςει 

τουσ υποψιφιουσ λαμβάνοντασ ωσ κριτιριο τον χρόνο τθσ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ, τθν 

κατάταξθ τουσ ςτισ ομάδεσ ςφμφωνα με τθ νζα μεκοδολογία του Profiling  και ςε ςυμφωνία 

με το πάροχο  υποδεικνφει τουσ ανζργουσ. 

14. Λεπτομζρειεσ για τθ διαδικαςία υπόδειξθσ εξειδικεφονται ςτθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ. 

15. Μετά τθν υπόδειξθ των ανζργων ςτισ ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ/παρόχουσ,  

καλοφνται τόςο οι άνεργοι όςο και οι επιχειριςεισ/πάροχοι που ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μζςα ςε πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

υπόδειξθ των ανζργων, ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ. Το πρόγραμμα αρχίηει τθν επόμενθ 

εργάςιμθ θμζρα από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο 

αναγράφεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ του προγράμματοσ. Στο ςυμφωνθτικό 
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ςυνεργαςίασ που υπογράφεται μεταξφ του ΟΑΕΔ, ο οποίοσ εκπροςωπείται από τον 

Ρροϊςτάμενο του ΚΡΑ2 μετά από εξουςιοδότθςθ του Διοικθτι του ΟΑΕΔ, του παρόχου και 

του ωφελοφμενου,  περιγράφονται οι υποχρεϊςεισ των παρόχων και των ωφελουμζνων.  

16. Υπεφκυνοσ-επιβλζπων τθσ προεργαςίασ ορίηεται ο εργοδότθσ ι άλλοσ εργαηόμενοσ, ο 

οποίοσ απαςχολείται με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, και διακζτει 

ςυναφι τίτλο ςπουδϊν με τθν ειδικότθτα του ωφελοφμενου ι ςυναφι άδεια άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ ι τουλάχιςτον δφο χρόνια εργαςιακισ εμπειρίασ ςτο αντικείμενο που κα 

παρζχει τθν προεργαςία του ο ωφελοφμενοσ.  

 

Άρκρο 8 

Δεςμεφςεισ 

1.Σε περίπτωςθ που αποχωριςει ωφελοφμενοσ για λόγουσ που δεν αφοροφν ςτον ίδιο 

αλλά ςτον πάροχο, είναι δυνατι θ τοποκζτθςι του ςε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο 

χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των επτά (7) μθνϊν. Ο ωφελοφμενοσ που 

αποχωρεί από μία κζςθ, αποηθμιϊνεται για τισ θμζρεσ που απαςχολικθκε ςτον πάροχο και 

δεν υποδεικνφεται άλλοσ ωφελοφμενοσ ςτον πάροχο. 

2. Σε περίπτωςθ που ο ωφελοφμενοσ αποχωριςει για λόγουσ που δεν αφοροφν ςτον 

πάροχο, κατά τον πρϊτο μινα τθσ προεργαςίασ, το ΚΡΑ2 προχωράει ςτθν τοποκζτθςθ 

άλλου ωφελοφμενου, για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 

ωφελοφμενοσ που αποχωρεί από μία κζςθ, αποηθμιϊνεται για τισ θμζρεσ τθσ προεργαςίασ  

και δεν υποδεικνφεται ςε άλλον πάροχο. 

3.Οποιαδιποτε μεταβολι προκφπτει δθλϊνεται από τον πάροχο ι τον ωφελοφμενο ςτο 

αρμόδιο ΚΡΑ2. 

4. Σε περίπτωςθ λφςθσ του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ με υπαιτιότθτα του παρόχου, μετά 

από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ2) και απόφαςθ του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, δφναται να 

επιβλθκεί κφρωςθ αποκλειςμοφ του παρόχου από όμοια προγράμματα προεργαςίασ ι 

προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ι προγράμματα απαςχόλθςθσ που 

υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. 

5. Εάν ο πάροχοσ κατά τθν 7μθνθ διάρκεια του προγράμματοσ προβεί ςε μείωςθ του 

προχπάρχοντοσ προςωπικοφ ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ α) ζωσ ςτ) τθσ παραγράφου 6 

του άρκρου 3, χωρίσ να το αντικαταςτιςει εντόσ ενόσ (1) μινα, το πρόγραμμα διακόπτεται 

με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ2) και ο ωφελοφμενοσ 

δφναται να ολοκλθρϊςει τθν προεργαςία ςε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό 

διάςτθμα.  
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6. Στθν ζννοια τθσ μείωςθσ του προςωπικοφ δεν περιλαμβάνονται οι περιπτϊςεισ α) ζωσ 

ςτ) που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 3. 

7. Για όλα τα παραπάνω, οι πάροχοι προςκομίηουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

 

Άρκρο 9 

Τποχρεώςεισ παρόχου 

1. Ο πάροχοσ διαςφαλίηει τθν αςφάλεια και υγεία των ωφελουμζνων ςτον τόπο 

προεργαςίασ τουσ ωσ προσ όλεσ τισ πτυχζσ και ςτο ίδιο επίπεδο προςταςίασ που παρζχεται 

και ςτουσ άλλουσ εργαηομζνουσ του, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Κϊδικα Νόμων για 

τθν Υγεία και τθν Αςφάλεια των Εργαηομζνων (ΚΝΥΑΕ), που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο 

του ν. 3850/2010 (Α' 84), όπωσ ιςχφει,  κακϊσ και τισ ειδικότερεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 

2. Ο πάροχοσ παρζχει προεργαςία ςτουσ ωφελοφμενουσ ςτισ ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ 

ζχουν επιλεγεί και εφόςον εξαςφαλίςει ότι είναι κατάλλθλοι για τθ κζςθ ςτθν οποία κα 

τοποκετθκοφν. 

3. Ο πάροχοσ παρζχει ςτουσ ωφελοφμενουσ επαρκι και κατάλλθλθ εκπαίδευςθ για τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, κακϊσ και τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ όςον αφορά τουσ 

κινδφνουσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία τουσ. 

4.Ο πάροχοσ δεν ανακζτει ςε ωφελοφμενουσ κακικοντα τα οποία απαιτοφν εξειδικευμζνθ 

γνϊςθ και εμπειρία θ οποία δεν προκφπτει από τθν ειδικότθτά τουσ. 

 

Άρκρο 10 

Διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και ελζγχου του προγράμματοσ 

1. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα με ςτόχο: 

α) τθ χρθςτι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των πόρων, 

β) τθν τιρθςθ των εκνικϊν και ενωςιακϊν διατάξεων, 

γ) τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, 

δ) τθν πρόλθψθ ι τθ διαπίςτωςθ τυχόν παραβάςεων και τθν επιβολι κυρϊςεων, 

ε) τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου. 

2.Οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει μεταξφ των ΚΡΑ2 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και 

των παρόχων ι των ωφελοφμενων, κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, επιλφεται με 

απόφαςθ του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. 
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3. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτο ΚΡΑ2, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει ο 

ωφελοφμενοσ ι ο πάροχοσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των ςχετικϊν 

αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί από τα αρμόδια ΚΡΑ2 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. 

4. Οι επαλθκεφςεισ του προγράμματοσ είναι επιτόπιεσ και διοικθτικζσ. Οι επιτόπιεσ 

επαλθκεφςεισ διενεργοφνται από ελεγκτζσ/υπαλλιλουσ του ΟΑΕΔ,ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία, οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι και είναι τουλάχιςτον δφο 

(ζνασ μετά τθν ζναρξθ και ζνασ πριν τθ λιξθ του προγράμματοσ), προκειμζνου να 

διαπιςτωκεί θ τιρθςθ των όρων του προγράμματοσ. 

5. Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ πραγματοποιείται επιτόπια 

επαλικευςθ (επιτόπιοσ ζλεγχοσ) από ελεγκτζσ υπαλλιλουσ ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί 

από το αρμόδιο τμιμα διοικθτικϊν υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ  Δυτικισ 

Ελλάδασ ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαςθ του ∆.Σ. όπωσ ιςχφει, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν ο πάροχοσ τθρεί τουσ όρουσ του προγράμματοσ 

(λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, απαςχόλθςθ του προχπάρχοντοσ προςωπικοφ, φπαρξθ 

υπεφκυνου – επιβλζποντα του προγράμματοσ προεργαςίασ). 

6. Εάν δεν τθροφνται οι όροι του προγράμματοσ για τθν υπαγωγι του παρόχου θ Υπθρεςία 

(ΚΡΑ 2) προβαίνει ςε ανάκλθςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ. 

7. Σε περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ καταβάλλεται ςτον ωφελοφμενο θ 

θμεριςια αποηθμίωςθ για το χρονικό διάςτθμα προεργαςίασ και υποδεικνφεται ςε άλλον 

πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των επτά μθνϊν. 

8. Σε περίπτωςθ που κατά τον επιτόπιο ι τον διοικθτικό ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι ο 

ωφελοφμενοσ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο Β του 

Άρκρου 3 τθσ παροφςασ, ανακαλείται θ υπόδειξι του και θ ζνταξι του ςτο πρόγραμμα. 

9. Για τισ επιτόπιεσ και διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ προγράμματοσ, οι ελεγκτζσ ςυντάςςουν ςχετικζσ εκκζςεισ, που 

αφοροφν τουσ όρουσ του προγράμματοσ. Αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ παραδίδεται ςτον 

πάροχο. 

10. Οι ελεγχόμενοι πάροχοι υποχρεοφνται: 

α) να παρζχουν κάκε δυνατι βοικεια, κατά τον ζλεγχο, ςτουσ ελεγκτζσ υπαλλιλουσ του 

ΟΑΕΔ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία, 
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β) να αποδζχονται όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τθσ 

Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ελζγχουσ και τθν παροχι ςε αυτά όλων των 

δικαιολογθτικϊν ςτοιχείων που ηθτοφνται, 

γ) να τθροφν τα αποδεικτικά ςτοιχεία και ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παροφςα 

απόφαςθ για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ, μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ. 

Άρκρο 11 

υλλογι, τιρθςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων ωφελουμζνων 

1. Οι πάροχοι ςυμμορφώνονται με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία προςταςίασ δεδομένων 

προςωπικοφ χαρακτιρα , δθλαδι με τισ διατάξεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν 

Ρροςταςία Δεδομζνων ΕΕ 679/2016 (ΓΚΡΔ) αλλά και του ν.4624/2019 κατά τθ ςυλλογι, τθν 

τιρθςθ και φφλαξθ των προςωπικϊν δεδομζνων των ωφελουμζνων.  

2. Υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ειδικότερα των 

απογραφικϊν δελτίων των ωφελουμζνων ορίηεται ο ΟΑΕΔ . Ο ΟΑΕΔ επεξεργάηεται τα 

προςωπικά δεδομζνα του α ιτοφντοσ εντόσ των ορίων που κακορίηει θ ωσ άνω υφιςτάμενθ 

νομοκεςία.  

3. Οι ωφελοφμενοι (άνεργοι) ενθμερϊνονται κατάλλθλα για τουσ ςκοπούσ επεξεργαςίασ 

των δεδομένων που ςυλλέγονται και τθρούνται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ, αλλά και για τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο τθσ 

διενζργειασ ερευνϊν και τθσ εκπόνθςθσ μελετϊν , μζςω ερωτθματολογίων , για τθν 

αξιολόγθςθ του προγράμματοσ. Οι ωφελούμενοι μπορούν να αςκθ́ςουν τα δικαιώματα που 

κατοχυρϊνονται για τα υποκείμενα των δεδομένων από τισ διατάξεισ του ΓΚΡΔ , υπό τισ 

ειδικότερεσ προχποκζςεισ που ιςχφουν για αυτά κάκε φορά . Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

ζχουν τθν ευκφνθ επεξεργαςίασ των δεδομζνων των ςυμμετεχόντων υποχρεοφνται να 

ςυμμορφϊνονται πλιρωσ προσ τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τον ςκοπό τθσ 

εφαρμογισ και υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.  

 

Άρκρο 12 

Σιρθςθ κανόνων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ 

1. Θ πρόςκλθςθ του προγράμματοσ αναρτάται ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δθμοςιεφεται 

ςτθν ιςτοςελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Επίςθσ, ςυντάςςεται Δελτίο Τφπου, το οποίο 
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αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ και αποςτζλλεται μζςω του Γραφείου Τφπου του 

ΟΑΕΔ ςτον θμεριςιο τφπο. 

2. Ο ΟΑΕΔ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τον ωφελοφμενο ότι τοποκετείται μζςω του 

παρόντοσ προγράμματοσ. 

3. Θ ανωτζρω υποχρζωςθ, εκπλθρϊνεται μζςω του ςυςτατικοφ ςθμειϊματοσ που δίνει θ 

αρμόδια Υπθρεςία ΚΡΑ2 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςτον ωφελοφμενο, κατά τθν 

υπόδειξι του ςτθν επιχείρθςθ/ πάροχο, ςτο οποίο αναφζρεται ρθτά ότι: «Θ τοποκζτθςθ 

γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ προγράμματοσ «Ρρόγραμμα Ρροεργαςίασ για τθν Ρεριφζρεια 

Δυτικισ Ελλάδασ».  

4. Ραράλλθλα, πρζπει να τθροφνται οι απαιτιςεισ του ΓΚΡΔ και τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για 

τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, και 

αφετζρου να είναι δυνατι θ επεξεργαςία και χριςθ προςωπικϊν δεδομζνων ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

5. Πλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ αποτελοφν ουςιαςτικοφσ ςυντελεςτζσ διάχυςθσ τθσ 

πλθροφόρθςθσ ςτα κοινά-ςτόχοσ που απευκφνονται και, υπό τθν ζννοια αυτι, δφνανται να 

χρθςιμοποιοφν, ορκολογικά, κάκε πρόςφορο μζςο επικοινωνίασ που ςυμβάλλει ςτθ 

διαφάνεια και ςτθ διάχυςθ λεπτομερϊν πλθροφοριϊν. 

Άρκρο 13 

Σελικζσ διατάξεισ 

1. Μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, εκδίδεται  με 

απόφαςθ του Διοικθτι του Οργανιςμοφ, Δθμόςια Ρρόςκλθςθ ςτθν οποία εξειδικεφεται 

κάκε λεπτομζρεια που είναι αναγκαία για τθν υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, ςτθ βάςθ 

τθσ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ.  

2. Θ προκεςμία υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων για υπαγωγι ςτο πρόγραμμα,  λιγει 

αυτόματα μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αιτιςεων, φςτερα από τθν κάλυψθ των  

κατανεμθκειςϊν κζςεων. Μετά τθν αυτόματθ λιξθ τθσ προκεςμίασ ςυνεχίηεται θ υποβολι 

των αιτιςεων για αρικμό κζςεων που αντιςτοιχεί μζχρι το 20% των αρχικά 

κατανεμθκειςϊν κζςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι οι κζςεισ παραμζνουν ςε ςτάδιο αναμονισ 

και ικανοποιοφνται με βάςθ τθν θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων, εφόςον 

δθμιουργθκοφν κενζσ κζςεισ. 
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3. Ο Διοικθτισ του Οργανιςμοφ δφναται με απόφαςι του να αναςτείλει,  να παρατείνει ι 

και να λιξει τθν προκεςμία υποβολισ αιτιςεων για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα κακϊσ και να 

επαναπροκθρφξει ςχετικι Ρρόςκλθςθ. 

 

Θ ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ.  

Θ απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ 

 

 

 

 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Εκνικό Τυπογραφείο (για δθμοςίευςθ) 

2. ΟΑΕΔ – Διοίκθςθ 

α. Γραφείο κ. Διοικθτι 

β. Δ/νςθ Α5  

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζωσ 

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντι Εργαςιακϊν Σχζςεων, 

Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία 

4. Δ/νςθ Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία/ Ι 
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