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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ 61310/ 10730/1334 (1)

    Υπολογισμός του αναλογιστικού ισοδύναμου για την 
εφαρμογή του Κεφαλαίου Β του ν. 2592/1998.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.3 του Κεφαλαίου 

Β του ν. 2592/1998 (Α’ 57)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του Παραρτήμα−

τος VIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των 
Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) 
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή−
ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48,51,52 και 90 του π.δ/τος 
63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Το π.δ/γμα 238/2007 (Α 278) «Διορισμός Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

6. Την υπ’ αριθμ. Φ8000/οικ. 1987/105/2009 (Β΄ 143) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−

σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας Γεώργιο Κοντογιάννη».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

8. Την απόφαση του ΔΣ του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλι−
σης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ−
ΜΜΕ) που λήφθηκε στην 24/14.4.2009 συνεδρίασή του, 
αποφασίζουμε: 

Για τους σκοπούς υπολογισμού του αναλογιστικού 
ισοδύναμου των ασφαλισμένων της Γ’Δ/νσης Ασφάλισης 
Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ), οι οποίοι 
έχουν πραγματοποιήσει στο εν λόγω Ταμείο χρόνο 
ασφάλισης μικρότερο των δέκα (10) ετών, το ποσό της 
μηνιαίας σύνταξης, που προβλέπεται στο εδάφιο α της 
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2592/1998, υπολο−
γίζεται ως το γινόμενο των συνταξίμων αποδοχών επί 
το κλάσμα που έχει ως αριθμητή τον αριθμό των πραγ−
ματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης και παρονομαστή 
4500 ημέρες εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
    Αριθμ. ΕΥΔΕ Φ500/3452/479 (2)
Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 220/2000 για 

τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων 
για τον προγραμματισμό τη μελέτη και κατασκευή 
αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ) (ΦΕΚ 
190Α/31.10.2000) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρω−
θεί και σήμερα ισχύει.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3α, του άρθρου 5, του 

ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων Ολυ−
μπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄).
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2α. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63 της 21/22.4.2005, «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98Α’/2005).

2. Το π.δ. 220/2000 (ΦΕΚ 190Α/2000) για σύσταση στη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δη−
μοσίων Έργων (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί, 
συμπληρωθεί και σήμερα ισχύει.

3. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός μελών Κυβερνήσεως και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2A/2009).

4. Την ΕΜΠ 3/11.12.2008 απόφαση του Υπουργού Πολι−
τισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμ−
ματέα Ολυμπιακής Αξιοποίησης (ΦΕΚ 20Β/2009).

5. Το άρθρο 12 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210Α) με το 
οποίο η ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 
Ολυμπιακής Αξιοποίησης.

6. Την ανάγκη διαρκών ελέγχων και τη, βάσει αυτών, 
εκτέλεση εργασιών συντήρησης των ειδικών μεταλλικών 
κατασκευών, με πρόσθετες ιδιαιτερότητες, που ευρίσκο−
νται στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ), 
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους στο 
διηνεκές, σύμφωνα με πρόγραμμα συντήρησης που πε−
ριλαμβάνεται σε εγχειρίδιο Επιθεώρησης − Συντήρησης 
του μητρώου των έργων.

7. Το υπ’ αριθμ. TY−ΔΑΜΕΑ/Φ010/11900/27.3.2009 έγ−
γραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το υπ’ 
αριθμ. Δ.Σ. 609/2008 έγγραφο της Διοίκησης του ΟΑΚΑ 
με τα οποία ζητείται από την ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ η αντιμετώ−
πιση των ανωτέρω έργων.

8. Το άρθρο 38 του ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131Α/2005) με το 
οποίο η ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες 
για τη λειτουργία και συντήρηση των Ολυμπιακών έρ−
γων τα οποία της έχουν ανατεθεί με το π.δ. 220/2000.

9. Τη ΣΑΕ 352 του Υπουργείου Πολιτισμού (ΕΥΔΕ/
ΑΟΕΕ), η οποία περιλαμβάνει δαπάνες συντήρησης Ολυ−
μπιακών έργων.

10. Το γεγονός ότι απ’ τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το π.δ/γμα 220/2000, όπως ισχύει 
και προσθέτουμε στο τέλος του άρθρου 4 αυτού το 
πιο κάτω εδάφιο:

Ανατίθεται επίσης στην ίδια ως άνω Υπηρεσία η συ−
ντήρηση των εξής μεταλλικών κατασκευών στο Ολυ−
μπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (ΟΑΚΑ):

α. «Αγορά»
β. «Τοίχος των Εθνών»
γ. «Βωμός» (φλόγα)
δ. «Μεταλλικές γέφυρες»
ε. «Σύστημα ανάρτησης τελετών έναρξης» (αράχνη) 
στ. «Στέγαστρα εισόδων»
ζ. «Μεταλλικές κερκίδες Κολυμβητηρίου»
η. «Φρέαρ κονίστρας».
Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνονται και ερ−

γασίες τυχόν απαιτούμενων ενισχύσεων ή και αποξη−
λώσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο, καθώς και η μέριμνα 
για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων και η, 
βάσει αυτών, εκτέλεση των σχετικών εργασιών, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3342/2005 
(ΦΕΚ 131 Α’). 

2. Η δαπάνη των ανωτέρω εργασιών εντάσσεται στο 
ΠΔΕ, ΣΑΕ 352 της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Aριθμ. Β126316 (3)
    Κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Πα−

ρέμβασης για 24 ανέργους που προέρχονται από την 
επιχ/ση «ΑΛΕΞ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΒΕΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗ−
ΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ» 

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15.
 Β. του ν. 2336/95, άρθρο 10.
 Γ. του ν. 2434/96, άρθρο 1.
 Δ. του ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. 

ΙΔ, άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΔ.
2. Τη υπ’ αριθμ. 1232/22/9.6.2009 απόφαση της Επιτρο−

πής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Ι) Την κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ολοκληρω−

μένης Παρέμβασης για 24 ανέργους που προέρχονται 
από την επιχ/ση «ΑΛΕΞ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΒΕΕ ΕΚΚΟΚ−
ΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ», το οποίο 
έχει ως εξής: 

Καταρτίζουμε πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών 
επιχειρήσεων για την απασχόληση 24 ανέργων που προ−
έρχονται από την επιχείρηση «ΑΛΕΞ. Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΑΒΕΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ − ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡ−
ΓΕΙΑ» που εδρεύει στη Καρδίτσα, ηλικίας 18−64 ετών, σε 
νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πρόσθετες εκείνων 
που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού 
σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. 

Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω 24 ανέργους 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ένταξη τους σε πρό−
γραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών για τη δημι−
ουργία της δικής τους επιχείρησης, η δαπάνη για την 
εν λόγω δράση θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Ειδικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβα−
σης για 97 ανέργους που προέρχονται από την επιχ/ση 
«TATE AND LYLE GREECE A.E.» «Πρώην ΒΙΑΜΥΛ» (ΦΕΚ 
1647/14.8.2008).

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά 

στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις 
του ν. 2190/1994 (εκτός των αμιγών και μικτών επιχειρή−
σεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες εντάσσονται 
στο πρόγραμμα).

 Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής 
απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001), για μισθω−
τούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη 
(έμμεσος εργοδότης).

 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Οι επιχειρήσεις, εκτός των αμιγών και μικτών επιχει−

ρήσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για να υπαχθούν στο 
πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού 
(λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορι−
σμένου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης) χωρίς να 
το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των 
έξι (6) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβο−
λής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και 
μέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από 
μισθολογικές καταστάσεις). 

Οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού για να υπαχθούν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να 
έχουν μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβα−
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σης εργασίας, χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το 
χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγείται της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή 
στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα 
αποδεικνύεται από μισθολογικές καταστάσεις). 

2.2. ΑΝΕΡΓΟΙ
Στα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις 

που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και προέρχονται από 
τη εταιρεία «ΑΛΕΞ. Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΒΕΕ ΕΚΚΟΚΚΙ−
ΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ − ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ» θα πρέπει να 
έχει λήξει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η επίσχεση εργασίας 
τους.

2.3. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΩΝ 

 Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν 
από την ημερομηνία υπαγωγής της στο πρόγραμμα 
είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια 
επιχείρηση.

 Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με της 
διατάξεις του ν.2643/1998. 

 Σε περίπτωση που επιχειρήσεις που μεταβιβάστη−
καν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επα−
ναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας, η νέα διάδοχος επιχεί−
ρηση επιχορηγείται μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό 
προσλάβει πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολή−
θηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 
12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 
αίτησης.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρό−

γραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ 
ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή έδρας 
της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική λίστα. 

Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε η 
αίτηση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρμοδιό−
τητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστημα 
που θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο προσωπικό.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχεί−
ρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή και μέσω 
των ΚΕΠ.

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρό−

σληψη εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την προ−
έγκριση. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από 
την επιχείρηση.

 Ύστερα από την υποβολή της αίτησης στην Υπη−
ρεσία από την επιχείρηση για την καταβολή της επιχο−
ρήγησης του πρώτου τριμήνου απασχόλησης, ο Προ−
ϊστάμενος αναθέτει σε ζεύγος ελεγκτών υπαλλήλων 
την εντολή επίσκεψης στην επιχείρηση, προκειμένου 
να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην πα−
ρούσα απόφαση για την υπαγωγή της επιχείρησης στο 
πρόγραμμα. 

 Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, 
θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα 
και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με 
αυτήν απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσί−
ας.

Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή ανάκλησης, νοείται 
η έκθεση ελέγχου μετά την υπογραφή αυτής από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

5. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους 

απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 36 €. 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους τριάντα 
έξι (36) μήνες 

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δε−
σμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα 
(12) μήνες ακόμα.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορη−

γείται από την ημερομηνία πρόσληψής του. 
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη 

ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ’ 
ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 
20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχο−
ρηγούμενο εργαζόμενο.

Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης 
εργαζόταν λιγότερο από (20) ημέρες το μήνα και εξα−
κολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχό−
λησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο 
πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορή−
γηση.

Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση 
του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση 
υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για (20) 
ημερομίσθια κατά μήνα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν 
επιχορηγούμενος ή μη μισθωτός να πραγματοποιήσει 
μόνο για έξι (6) μήνες κάτω των είκοσι (20) ημερομι−
σθίων.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ − ΔΕ−
ΣΜΕΥΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ−
σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος, δηλαδή 48 μήνες.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό 
της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριά−
ντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά 
τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό 
και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης. Σε 
περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικό−
τητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε 
επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση 
μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για 
τον εργοδότη.

8. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιο−

λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της 
προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου, 
τότε η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγρά−
φεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση 
του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλη−
σης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί 
και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέ−
σεις του Προγράμματος.

9. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης 

κατά τριάντα (30) το πολύ ημερολογιακές ημέρες με 
ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση 
προσωπικού, σε περίπτωση: α) κανονικής άδειας, β) δι−
καιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, γ) μη λειτουρ−
γίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, δ) άδειας 
άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του 
εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση 
της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της 
κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα 
στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημε−
ρών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγη−
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σης και δέσμευσης του εργοδότη κατά (30) ημερολογια−
κές ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά 
από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

10. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή 

προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού 
της επιχορήγησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 
7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπλη−
ρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η 
επιχορήγηση διακόπτεται με επιστροφή του αναλο−
γούντος ποσού. 

Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσί−
ας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις 
αυτές και αφού προηγουμένως καλέσει εγγράφως τον 
εργοδότη να διατυπώσει τις απόψεις του, αποφαίνεται 
με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της 
επιχορήγησης που η επιχείρηση έχει λάβει από τον 
ΟΑΕΔ και την επιστροφή: 

 τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ’ αναλογία 
του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημε−
ρομηνία μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων 
του προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού 
χρόνου δέσμευσης. 

 ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώ−
νεται μη τήρηση εξ αρχής των όρων και των προϋπο−
θέσεων του προγράμματος.

Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με 
εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της απόφασης στην επιχείρηση. 

Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που 
αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και απο−
στέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και εί−
σπραξη του.

11. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρό−

γραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους ή τις 
προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπη−
ρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την 
υπαγωγή της. 

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙ−
ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Παρακολούθηση
Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επί−

τευξη των στόχων του προγράμματος, ο Ο.Α.Ε.Δ. τηρεί 
ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που εντάσσε−
ται στο πρόγραμμα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις 
Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει 
όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της επιχείρη−
σης με το πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και 
μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού 
(δικαιολογητικά υπαγωγής και καταβολής της επιχο−
ρήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο της αναδόχου 
επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει 
την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας 
όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών 
ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λ.π.).

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται: 
Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, 

στους ελεγκτές υπαλλήλους. 
Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που 

αναφέρονται στην παρούσα απόφαση μέχρι το 2019
Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων την επί−

τευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε 
μήνα:

οι δεσμευθείσες θέσεις 
οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά 

την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ. 
Β. Διαχείριση
Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος διενερ−

γείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος, 
μέσω ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία κατα−
χωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούμενη επιχεί−
ρηση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τα 
διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατι−
κών τους (ημερομηνία, είδος και αριθμός παραστατικού, 
κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης). 

13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να 

πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους. Για τους επιτόπι−
ους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία 
του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες 
διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ή του φορέα 
και στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τη−
ρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης 
παραδίδεται στον φορέα ή στην επιχείρηση.

Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα 

καλυφθεί για όλα τα έτη από τα αποθεματικά του 
ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό 
των 777.600 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

Για το έτος 2009: 129.600 ευρώ
Για το έτος 2010: 259.200 ευρώ
Για το έτος 2011: 259.200 ευρώ
Για το έτος 2012: 129.600 ευρώ.
15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμέ−

νων στο πρόγραμμα και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα 
επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του 
ΟΑΕΔ , μέσω της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί 
η αίτηση για ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα 
μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την 
κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος από την 
Υπηρεσία ή της απορριπτικής απόφασης. 

16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
– ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των 
αιτήσεων υπαγωγής στα ανωτέρω προγράμματα θα 
καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του 
ΟΑΕΔ. 

17. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−
ΤΟΣ 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος θα 
οριστούν με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, η οποία θα τύχει δη−
μοσιότητας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Ιουνίου 2009

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ  
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