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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56107
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2518/89/19-01-2021
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών»» (Β’ 191).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).
3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Τον 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) και ιδίως το άρθρο 47
αυτού.
6. Τον ν. 4430/2016 για την κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της (Α’ 205).
7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(A’ 133).
8. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» - Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε

Αρ. Φύλλου 3454

ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119).
12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
13. Tο π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).
14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
15. Την υπό στοιχεία C (2014)/10128 final/17.12.2014
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).
16. Τους Κανονισμούς υπ’ αρ. 1303/2013 και 1304/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 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).
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων).
19. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
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20. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).
21. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»” (Β΄ 5968).
22. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Οικονομικών με θέμα: «Λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).
23. Tην υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/8-12-2015
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 άρθρο 22 του ν. 4314/2014»
(Β’ 2784).
24. Tην υπ’ αρ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί
«Ορισμoύ του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση 2014-2020» (Β’ 3048).
25. Tην υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία
Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.
26. Tην υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
27. Tην υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών
Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).
28. Tην υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ»
(Β’ 883).
29. Tην υπ’ αρ. Νο 11/30-09-2016 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΔΑ:
ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ).
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30. Tη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως εγκρίθηκαν με
τη 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΕΠ (26-10-2016).
31. Tο εγκεκριμένο έγγραφο εξειδίκευσης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση 2014-2020», σύμφωνα με την 35η απόφαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (21- 02-2020).
32. Tην υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016
εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7ΥΔ9).
33.Tην υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκύκλιο με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο
2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).
34. Tο υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Εφαρμογή Κλίμακας
Μοναδιαίου Κόστους για την αποζημίωση δαπανών της
δράσης «Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση ανέργων /ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης»,
προσαρμοσμένο στο άρθρο 48 του ν. 4670/2020 (Α’ 43)
“Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
και άλλες διατάξεις”.
35. Την υπ’ αρ. οικ. 2518/89/19-01-2021 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης ’’Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και
άνω στις λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της
χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών’’»(Β’ 191).
36. Την υπ’ αρ. 2389/16-06-2021 σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
37. Την υπ’ αρ. 1309/71258/25-06-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
38. Την υπ’ αρ. 3648/29-06-2021 απόφαση του Δ.Σ.
του ΟΑΕΔ.
39. Την υπ’ αρ. 51646/16-7-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
40. Την ανάγκη επίλυσης των τεχνικών δυσκολιών που
προέκυψαν στην μηχανογραφική ροή της δράσης κατά
την υλοποίησή της.
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41. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή του ενωσιακού προϋπολογισμού πέραν αυτής που είχε προβλεφθεί με την υπ’ αρ. οικ. 2518/89/
19-01-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 191), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2518/89/19-01-2021
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας
30 ετών και άνω στις λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
(ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους
και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών»» (Β’ 191), ως
ακολούθως:
Α. Η υποπαρ. 3 της παρ. 5.1 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«3. Η δράση θα υλοποιηθεί με εφαρμογή κλίμακας
μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 16581/
11- 2-2020 έγγραφο της ΕΥΘΥ προσαρμοσμένο στις
διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4670/2020, βάσει του
οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο
ποσό των 947 ευρώ μηνιαίως.
Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από
50% έως 75% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους.
Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:
(α) για τους κοινούς ανέργους (έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών) σε ποσό που
αντιστοιχεί στο 50% του μοναδιαίου κόστους,
(β) για τους άνεργους 50 ετών και άνω, στο 60% του
μοναδιαίου κόστους,
(γ) για τους μακροχρόνια ανέργους στο 65% του μοναδιαίου κόστους και
(δ) για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω,
στο 75% του μοναδιαίου κόστους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνεται και το
ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία
βάση ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ως εξής:
Ποσοστό
Μηνιαίο ποσό
Κατηγορία ανέργου
επιχορήγησης επιχορήγησης
Κοινοί άνεργοι (έως 12
μήνες και έως 49 ετών)
50%
473.50 €
Άνεργοι 50 ετών κι άνω
60%
568.20 €
Μακροχρόνια άνεργοι
(άνω 12 μηνών)
65%
615.55 €
Μακροχρόνια άνεργοι
50 ετών κι άνω
75%
710.25 €
Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των
είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό
επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.».
Β. Η παρ. 5.2 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«5.2 Προϋπολογισμός-Διάρκεια υλοποίησης
1.Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της παρούσας
εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε 44.000.000 €. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης ορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες.
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Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει
μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ

Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες)
5.682,00 €
Άνεργοι 50 ετών κι άνω
6.818,40 €
Μακροχρόνια άνεργοι (άνω 12 μηνών)
7.386,60 €
Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών κι άνω
8.523,00 €
2. Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να
λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση,
δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 € (ή
των 100.000 € όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των
οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων
σώρευσης του Καν. 1407/2013.».
Γ. Η υποπαρ. 2 της παρ. 9.1 του άρθρου 9 τροποποιείται
ως εξής:
«2. Οι τροποποιήσεις αφορούν στα παρακάτω:
α. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.
β. Αλλαγή νομικής μορφής.
γ. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.
δ. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.
ε. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.
στ. Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω
τυχόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης
φόρμας στο ΠΣΚΕ, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο
Παρακολούθησης Προγραμμάτων Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, η οποία
προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση ενέργειες.».
Δ. Στο άρθρο 9 προστίθεται παράγραφος 9.3 ως εξής:
«9.3 Τροποποίηση/ επικαιροποίηση απόφασης ένταξης
Σύμφωνα με το ΣΔΕ και τη Διαδικασία Δ1_2_ΚΕ: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις ΚΕ), η Απόφαση Ενταξης
Πράξεων τροποποιείται στις εξής περιπτώσεις:
i. όταν υπάρχει αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού,
ii. όταν ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων
μειώνεται σε ποσοστό άνω του 20%.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που δεν επιφέρουν τις
παραπάνω αλλαγές (παράταση του χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης της Πράξης, αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου: νομικής μορφής, επωνυμίας επιχείρησης κλπ.), η
Απόφαση Ένταξης επικαιροποιείται.».
Ε. Η παρ. 3 του άρθρου 10 τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου
εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις
προϋποθέσεις της δράσης σύμφωνα με την παρ. 4.3
του άρθρου 4 της παρούσας. Επίσης, ελέγχεται ότι έχει
συμπληρωθεί το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/Εξόδου
του εργαζόμενου που αντικαταστάθηκε στο ΟΠΣ ΟΑΕΔ.
Ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται πρέπει να είναι
της ίδιας κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο
και να υποδεικνύεται από τους εργασιακούς συμβούλους
της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αντικατάστασης του επι-
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χορηγούμενου υπαλλήλου, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία
δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο της κατηγορίας με την
ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου, είναι δυνατή
αντικατάσταση είτε α) με άνεργο της ίδιας κατηγορίας
με άλλη ειδικότητα, είτε β) με άνεργο άλλης κατηγορίας
με την ίδια ή άλλη ειδικότητα.».
ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αρ. οικ. 2518/89/19-01-2021
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών
και άνω στις λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της
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χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών»» (Β’ 191).
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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