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Ενέργεια ∆- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου µε κωδικό «EGF/2017/003
GR/Attica retail» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής
στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020
2014
µε τίτλο: «ενέργειες που
αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της nace αναθ. 2 (λιανικό
εµπόριο, έκτος από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών) στην
επίπεδου nuts 2 περιφέρεια Αττικής (el30) και άλλες 10 περιφέρειες της χώρας».
Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, έχοντας υπόψη τη µε
αριθµ. 48652/12-6-2019
2019 ΥΑ (ΦΕΚ 2400/Β/19-6-2019)
2019) καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα
που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα,
δραστηριότητα στο σύνολο
ύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και
επιθυµούν να συµµετάσχουν
συµµετάσχου στο πρόγραµµα Ενέργεια ∆- Επιδότηση θέσεων εργασίας του
Έργου µε κωδικό
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020
2014
µε
τίτλο: «ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της nace αναθ. 2
(λιανικό εµπόριο, έκτος από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσυκλετών) στην
επίπεδου nuts 2 περιφέρεια Αττικής (el30) και άλλες 10 περιφέρειες της χώρας», να
υποβάλλουν
ποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆, www.oaed.gr.
Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης ορίζεται η Τρίτη
25-6-2019
2019 και ώρα 11:00 πµ µε καταληκτική ηµεροµηνία την Τετάρτη 3-7-2019
3
και
ώρα 23:59 µµ.
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ.ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
ΣΥΝ: 1 ∆ηµ.Πρόσκληση
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6/2019
ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆- ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ
«EGF/2017/003 GR/ATTICA RETAIL» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
(ΕΤΠ)
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
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1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
1. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθ. 41 και το άρθ. 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. Το π.δ. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210) και το π.δ.
δ. 23/2019 «∆ιορισµός Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 28).
3.
Το π.δ. 134/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), το Π.∆. 475/1993 «Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Απασχόλησης και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ( Α’205)
η οποία µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (Α 112) σε Γενική
Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως τροποποιήθηκε µε το
τ
άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (Α 75).
4.
Ο Ν.2956/2001 (258/Α), «Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις»,
διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ισχύει
5.
Το άρθ. 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση
τροποποίηση συναφών
διατάξεων» (70/Α),
6.
Ο Κανονισµός (ΕE) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής
στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020),
(ΕΤΠ
2020), και την κατάργηση του Κανονισµού
(ΕΚ) 1927/2006.
7.
Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1081/2006 του Συµβουλίου.
8.
Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το
Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Θάλασσας και Αλιείας και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006.
1083/200
9.
Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά µε τον
στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
απασχόληση» και για την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080.
10.
Ο Κανονισµός (ΕΚ)ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για
την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική
αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης Γενικός
Απαλλακτικός Κανονισµός»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το µε αρ.1084/14αρ.1084/14
06-2017
2017 Κανονισµό της ΕΕΕ. που κατήργησε τον Κανονισµό (ΕΚ) 800 /2008.
11.
Ο Κανονισµός (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) µε αριθµ. 2185/1996 του Συµβουλίου της
11ης Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει
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επιτοπίως η Επιτροπή για την
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες,.
12.
Ο Κανονισµός (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ' αριθµ. 2988/1995 του Συµβουλίου της
18ης ∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών
ών Κοινοτήτων,.
13.
Ο Κανονισµός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 της 25ης Οκτωβρίου 2012
σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον γενικό
προϋπολογισµό της Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου
14.
Η διοργανική συµφωνία µε αριθ. 2006/C139/01 µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική πειθαρχία και
χρηστή διαχείριση και ειδικά το σηµείο 28 µε το οποίο προσδιορίζεται το
δηµοσιονοµικό
πλαίσιο
του
Ευρωπαϊκού
Ταµείου
Ταµείου
Προσαρµογής
στην
Παγκοσµιοποίηση.
15.
Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 656/2007 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2007
για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 586/2001 για εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων
στατιστικών, όσον
σον αφορά τον ορισµό των κύριων οµάδων βιοµηχανικών κλάδων
(ΚΟΒΚ),
16.
Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση µιας κοινής
ονοµατολογίας των εδαφικών
ικών στατιστικών µονάδων (NUTS).
17.
Η µε αριθµ.Οικ.9673/∆1.3298 (733/Β) απόφαση µε θέµα: «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα.
18.
Η µε αριθµ. 58712/∆1.20155/12-11-2018
58712/∆1.20155/12
2018 (679/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.∆.∆) Απόφαση
«∆ιορισµός µετακλητής
ετακλητής Γενικής Γραµµατέως ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης»
19.
Η παρ. 6 του άρθ. 18 του ν. 4314/2014 (265/Β) «Α) Για τη ∆ιαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2014-2020.
2020. Β) ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012)
156/16
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
20.
Ο Ν.4430/2016
4430/2016 (ΦΕΚ Α/205/2016) για την κοινωνική και αλληλέγγυα
Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της.
21.
Ο Ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216 /Α /2011), και ιδιαίτερα το άρθρο 2 αυτού.
22.
Ο Ν.4019/2011
1 «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216 /Α /2011), και ιδιαίτερα το άρθρο 2 αυτού.
23.
Το άρθ. 63 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε
Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις» (69/Α).
24.
Ο Ν.4412/2016
4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147),
(Α'147
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25.
Το Ν.∆. 356/1974 (ΦΕΚ Α'90) "Περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων
Εσόδων",
26.
Ο Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και
Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο
2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
27.
Η παρ. 2 του άρθ. 12 του π.δ. 80/2016
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016).
145/Α/5
28.
Η ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και ιδίως το νοµότυπο των
φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.
29.
Η µε αριθµ. πρωτ.. 11315/ΕΥΘΥ 97/2018 (ΦΕΚ 220/Β΄/30-01
220/Β΄/30 01-2018) Κοινή
Υπουργική
Απόφαση
µε
θέµα:
«Αντικατάσταση
της
υπ’αριθµ.
112806/ΕΥΘΥ1047/26-10
10-2016
2016 (ΦΕΚ Β’ 3595) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –
Οικονοµικών», αναφορικά µε τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελικής
∆οµής ΕΣΠΑ Υπουργείου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τοµέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας.
Οικονο
30.
Η µε αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015
72/20
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.
31.
Η µε αριθµ. 5.20263/5.15444/22-07-2015
5.20263/5.154
2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07Β/27
2015) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, µε θέµα «Σύστηµα
Προγραµµατισµού,
ατισµού, Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για
την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020»,
2014
όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθµ. 6.5266/5.4663/20-04-2016
6.5266/5
2016 (Β’1122) και
7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης – Οικονοµικών.
32.
Η µε αριθµ.361/2003 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά
µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων
(Επίσηµη Εφηµερίδα L 124 της 20.05.2003).
20.05.2003)
33.
Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρµόδιο για την εφαρµογή και παρακολούθηση
παρακολο
του
νοµοθετικού πλαισίου περί οµαδικών απολύσεων του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ Α’ 110),
µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συµβουλίου
της 20ής Ιουλίου 1998 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών
που αφορούν τις οµαδικές
ικές απολύσεις.
34.
Η µε αριθµ. 1952/15-7-2016
1952/15
2016 Απόφαση του ∆.Σ του ΟΑΕ∆, µε την οποία
εγκρίθηκε το Οργανόγραµµα του ΟΑΕ∆ ως ΕΦ∆ της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ 20142014
2020 για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
35.
Η µε αριθµ.. 58118/15-7-2016
58118/15
2016 Απόφαση της ∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆, µε την
οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης στα ΚΠΑ2.
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36.
Η µε αριθµ. 635/8-3-2016
635/8
2016 Απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ (ΦΕΚ 1708/Β/151708/Β/15
6-2016)
2016) περί «Νέου Κανονισµού Εκδίκασης Ενδικοφανών
Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕ∆»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
37.
Η µε αριθµ. 353/7-2-2017
353/7
2017 Απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ (ΦΕΚ 883/Β/17-3883/Β/17
2017) περί «Ορισµού µελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών
(ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕ∆.
38.
Η παρ.6 του άρθρου 10
του Ν.2690/1999
Ν.2690/1999 «Κύρωση ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999),.
45/Α/9
39.
Η αίτηση µε κωδικό EGF/2017/003 GR/Attica retail την οποία υπέβαλε η
Ελλάδα για χρηµατοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.
40.
Η µε αριθµ. C(2017) 6970 final/23-10-2017
final/23
2017 Εκτελεστική Απόφαση της
Επιτροπής
ς σχετικά µε τη χορήγηση χρηµατοδοτικής συνεισφοράς από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση για τη χρηµατοδότηση
ενεργητικών µέτρων για την αγορά εργασίας µετά τις απολύσεις στον κλάδο 47
της NACE αναθ. 2 (Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο
εµπόριο µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσυκλετών) στις υπαγόµενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες
Αττικής (EL30), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EL11), Κεντρικής Μακεδονίας
(EL12), ∆υτικής Μακεδονίας (EL13), Θεσσαλίας (EL14), Ηπείρου (EL 21), ∆υτικής
Ελλάδας (EL23), Κεντρικής Ελλάδας (EL24), Πελοποννήσου (EL25), Νότιου
Αιγαίου (EL42) και Κρήτης (EL43) στην Ελλάδα.
41.
Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε αριθµ.
(ΕΕ) 2018/6 της 12ης ∆εκεµβρίου 2017 σχετικά µε την κινητοποίηση του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση κατόπιν αίτησης της
Ελλάδας – EGF/2017/003 GR/Attica retail
42.
Η µε αριθ. πρωτ. 8.10245/7-11-2018
8.10245/7
(Α∆Α:62ΚΧ465Θ1Ω-Λ29)
Λ29) Απόφαση
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ
EGF/2017/003 GR/Attica retail» µε Κωδικό ΟΠΣ 5032901 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε 8 επιχειρήσεις στον κλάδο 47
της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων
µηχανο
οχηµάτων και µοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)
και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας 2014-2020»
2014
43.
Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου
2012, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
Συν
για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας οι οποίες
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονοµικού
συµφέροντος (Κανονισµός «De Minimis»).
44.
Η Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της κρατικής
κρατ
ενίσχυσης
όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/ C 262/01)
45.
Ο Κανονισµός (ΕΕ)1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης
∆εκεµβρίου 2013 περί της εφαρµογής των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
Συνθή
για
τη λειτουργία της ΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (O.J ΕΕ L 352 της
24.12.2013), όπως ισχύει.
46.
Η αριθµ. 828 µε αριθµ. πρωτ. 77826/17-07-2018
77826/17
2018 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραµµα
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∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2018 στη ΣΑΕ 034/2 µε κωδ. 2018ΣΕ03420003 του
ως άνω έργου (Α∆Α 606Ι465ΧΙ8-ΗΩΡ).
606Ι465ΧΙ8
47.
Η µε αριθµ. πρωτ.8.11258/11-12-2018
πρωτ.8.11258/11
2018 Πρόσκληση προς τον ΟΑΕ∆ για την
εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής ∆ιαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020
2014 2020 που αφορούν
στην Ενέργεια ∆- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου µε κωδικό
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014-2020
2014
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΑΦΟΡΟΥ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑ∆Ο 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ
(ΛΙ
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ NUTS 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)
EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
ΧΩΡΑΣ
48.
Η µε αριθµ.πρωτ.8.11379/14-12-2018
αριθµ.πρωτ.8.11379/14
2018 (Α.Π.Φορέα 92801/14-12-2018)
92801/14
διαβιβαστικού
ού εγγράφου κατατεθείσα Πρόταση από τον ΟΑΕ∆ και τα συνηµµένα σε
αυτήν δικαιολογητικά.
49.
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα
τεκµηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και στα σχετικά φύλλα αξιολόγησης.
50.
Η µε αριθµ.πρωτ. 8.11612/19-12-2018
8.11612/19
2018 Εισήγηση Απόφασης Εκχώρησης
της Προϊσταµένης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ.
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.
51.
Η µε αριθµ.8.11613/19-12-2018
αριθµ.8.11613/19
2018 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ορισµού του ΟΑΕ∆ ως
Ενδιάµεσου Φορέα της
ς Ενέργειας ∆- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου µε
κωδικό
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηµατοδοτείται από το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 47 ΤΗΣ NACE
NA
ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
Τ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ)
ΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
ΕΠΙΠΕ∆
NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΤΗ ΧΩΡΑΣ».
Ανάθεση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής ∆ιαχείρισης του ΕΤΠ 20142014
2020 που αφορούν στην Ενέργεια ∆’∆’ Επιδότηση θέσεων εργασίας».
52.
Η µε αριθµ. 9.3233/29-5-2019
9.3233/29
(ΦΕΚ 2029/Β/3-6-2019)τροποποιητική
2019)τροποποιητική
Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης περί ορισµού του ΟΑΕ∆ ως Ενδιάµεσου Φορέα της Ενέργειας ∆Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου µε κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica
retail» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014-2020
2014
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
Ο 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2
(ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ
ΕΚ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ
ΣΤ
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30)
(E
ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Ανάθεση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων
της Αρχής ∆ιαχείρισης
χείρισης του ΕΤΠ 2014-2020
2014 2020 που αφορούν στην Ενέργεια ∆.
53.
Η µε αριθµ.9.3263/31-5-2019
αριθµ.9.3263/31
σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ
ΑπΚΟ
54.
Η µε αριθµ.60780/ΕΥΚΕ/7-6-2019
αριθµ.60780/ΕΥΚΕ/7
2019 έκφραση γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας
Υπηρεσία
Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
55.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη
375.000€.
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56.
Η µε αριθµ. 48652/12.6.2019 (ΦΕΚ 2400/Β’/19.06.2019), Απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την
οποία καταρτίστηκε η δράση:
δράση Ενέργεια ∆- Επιδότηση θέσεων
σεων εργασίας του
Έργου
µε
κωδικό
«EGF/2017/003
GR/Attica
R
Retail»
που
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
(ΕΤΠ)
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2014
2014-2020
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ:
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΑΦΟΡΟΥ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤ
(EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΤΗ
ΧΩΡΑΣ».
2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
1. Σκοπός της Ενέργειας ∆ είναι η τοποθέτηση σε θέση εργασίας ογδόντα πέντε
(85) πρώην εργαζόµενων επιχειρήσεων του κλάδου Λιανικού εµπορίου στην
Περιφέρεια Αττικής και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι είναι
ωφελούµενοι του έργου µε κωδ. «EGF/2017/003 GR/Attica retail» και οι οποίοι
έχουν αναβαθµίσει
ει τα προσόντα
τους µέσω δράσεων Επαγγελµατικής
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης που παρήχθησαν από
προηγούµενες της ∆’ ενέργειες του ίδιου έργου.
2. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
ηλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν τακτική οικονοµική
δραστηριότητα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-∆ΕΙΚΤΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΡΟΩΝ
1. Η ∆ράση εµπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 001.
2. Ο προϋπολογισµός για την ενέργεια ∆∆ Επιδότηση θέσεων εργασίας του
Έργου µε κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail» καλύπτεται κατά 60%
από τη χρηµατοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση, περιόδου 2014-2020
2014 2020 και κατά 40% από πόρους του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2.
3. Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη, ήτοι: 375.000,00 € (όπου
συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το
τ
ΕΤΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής) που διατίθεται για την ένταξη
πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση (ΚΑΕ 2493) κατανέµεται σε ετήσια βάση ως
εξής:
□ Για το έτος 2019 :325.000,00 €
□ Για το έτος 2020: 50.000,00 €
4. Στο πλαίσιο του ΕΤΠ 2014-2020
2014 2020 ως επιλέξιµη γεωγραφική περιοχή ορίστηκε
όλη η χώρα ως εξής:
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 46
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 001
ΠΕ∆ΙΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
∆ΡΑΣΕΩΝ/
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(1)

(2)

(3)

102

∆ράσεις Ευρωπαϊκού Ταµείου
Προσαρµογής
στην
Παγκοσµιοποίηση

∆εν εφαρµόζεται

5. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της
συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.
6. Οι δείκτες εκροών είναι οι εξής:
Α. EGF61: Εργαζόµενοι που απολύθηκαν ή έπαυσαν την δραστηριότητά τους οι
οποίοι συµµετέχουν στην δράση της επιδότησης θέσης εργασίας (µονάδα
µέτρησης: άτοµα) .
Β. EGF62: Αριθµός επιδοτούµενων θέσεων εργασίαςεργασίας (µονάδα µέτρησης: άτοµα,
τιµή στόχος : 85.
7. Ο κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣ-ΕΤΠ
ΟΠΣ
είναι ΟΑΕ∆_ (ΑΑ 3723)
4. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
1. Σύµφωνα µε τη µε αριθµ. πρωτ. 8.11613/19-12-2018
8.11613/19
2018 απόφαση (Α∆Α:
72Χ6465Θ1Ω-ΨΨΨ)
ΨΨΨ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΟΑΕ∆ ορίζεται ως Ενδιάµεσος
Ενδιάµεσος Φορέας της Ενέργειας ∆∆
Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου µε κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail»
που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014-2020
2014
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
«
ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 47 ΤΗΣ NACE
NAC ΑΝΑΘ. 2
(ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ
ΕΚ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
Ε
NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΩΡΑΣ».
2. Η δράση θα υλοποιηθεί από τα ΚΠΑ2 (Γραφεία Απασχόλησης και Γραφεία
Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης) του Οργανισµού
σύµφωνα µε τις µε αριθµ.2505/57/24-7-2018,
αριθµ.2505/57/24
2149/51/25-7-2017
2017 αποφάσεις του
∆.Σ..
5. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν
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τακτική οικονοµική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της
Ελληνικής Επικράτειας.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη
ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι
να µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός µηνός
(ηµερολογιακά) πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.
3. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το διάστηµα από την ηµεροµηνία
ηµεροµην
υποβολής της αίτησης µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης
υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραµµα.
4. Ως µείωση προσωπικού θεωρείται:
-η
η καταγγελία της σύµβασης εργασίας και
-η
η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ περιτροπής
απασχόληση όπως επίσης και
-η
η

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

5. 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.
6. Όταν η επιχείρηση έχει προβεί σε µείωση προσωπικού κατά το διάστηµα που
έπεται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, δύναται να
ενταχθείί στο πρόγραµµα εφόσον καλύψει τη µείωση έως την ηµεροµηνία της
αξιολόγησης.
7. Όταν η επιχείρηση, µετά τη
µείωση του προσωπικού,
έχει προβεί σε
προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου µε το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, µέσα
στον ίδιο µήνα κατά τον οποίο έγινε η µείωση, µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα.
8. Η ανωτέρω δέσµευση της µείωσης
µείωσης ελέγχεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης που
περιγράφεται στην παρ. 7.2 του άρθ. 7 της παρούσας.
9. ∆εν θεωρείται µείωση προσωπικού όταν, τον µήνα που προηγείται της
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης, συντελείται κάποια από τις ακόλουθες
ενέργειες:
Συνταξιοδότηση
ταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας µισθωτού της επιχείρησης.
Καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου (πριν τη
λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόµενο
(µήνυση για αξιόποινη πράξη).
• Λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου.
χρ
• Οικειοθελής αποχώρηση.
• Φυλάκιση και ο θάνατος.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά όταν ζητηθούν από τους αξιολογητές ή τον Προϊστάµενο του ΚΠΑ 2
στο στάδιο της αξιολόγησης.
•
•
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10. ∆ικαιούχοι είναιι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευµατίες, Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική
οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
11. ∆εν εντάσσονται:
Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισµοί που διέπονται,
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. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών πριν από την ηµεροµηνία
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης
συµµετοχής: i)) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
2063/∆1632/2011 (Β’ 266) ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ii) δύο
(2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν
αδήλωτη εργασία,
ία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.
ΙΙΙ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων
από προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής, συµφώνως προς το σηµ. 1 του άρθρ.4
του Καν.651/2014.
IV.. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς, στους οποίους δεν
εφαρµόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1 και 2 ) σύµφωνα µε το Π
Παράρτηµα V
της παρούσας.
V.. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του Κανονισµού ΕΤΠ
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013 «Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη
διακρίσεων Εξετάζεται κατά την αξιολόγηση αν προασπίζεται η ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής,
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισµού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτοµα µε
αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιµότητας τους στους
στους χώρους εργασίας.
12. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς στους
οποίους δεν εφαρµόζεται ο Καν.1407/2013 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν
ή περισσότερους από τους τοµείς, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ή
ασκούν άλλες δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του, η
επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραµµα, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία
κράτη µέλη διασφαλίζουν, µε κατάλληλα µέσα, όπως ο διαχωρισµός των
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
και εφόσον υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση, κατά την αίτηση χρηµατοδότησης ή την
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αξιολόγηση,
ξιολόγηση, στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι το επιχορηγούµενο προσωπικό δεν
πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούµενο αντικείµενο εργασιών.
13. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο πρόγραµµα,
χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1407/2013
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 de-minimis
ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000
ευρώ
ώ 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
τριών οικονοµικών ετών. Εάν µια
επιχείρηση εκτελεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων, και
ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000
ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ για την επιχείρηση,
επιχείρηση µε την
προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισµός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των
στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών
εµπορευµατικών µεταφορών να µην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να
µη χρησιµοποιείται ενίσχυση ήσσονος
ήσσονος σηµασίας για την απόκτηση οχηµάτων
οδικών εµπορευµατικών µεταφορών.
14. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούµενες ενισχύσεις
ήσσονος σηµασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις λαµβάνονται υπόψη
υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο
η νέα ενίσχυση ήσσονος σηµασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση
υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που είχαν
χορηγηθεί νοµίµως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραµένουν νόµιµες.
15. Αν µια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η
ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται
στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η
επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιµοποιήθηκε η
ενίσχυση ήσσονος σηµασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισµός δεν είναι δυνατός, οι
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας πρέπει να κατανέµονται αναλογικά µε βάση τη
λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά
κατά την πραγµατική
ηµεροµηνία της διάσπασης.
16. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται µέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης,
κατά την αίτηση ή την αξιολόγηση 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
ροφοριακού Συστήµατος Ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων
(de-minimis)) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης », σύµφωνα µε τις «αριθµ. πρωτ. : 74391/ΕΥΚΕ
2634/13-07-2016
2016 Οδηγίες στους φορείς που εµπλέκονται στη χορήγηση
χορήγ
κρατικών
ενισχύσεων κατά την προγραµµατική περίοδο 2014-2020»
2014 2020» και το αρχείο της
Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
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17. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες ή µε κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο
µέτρο χρηµατοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση
της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει
καθοριστεί µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα κάθε περίπτωσης σε κανονισµό
απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
18. Ως ηµεροµηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της
εγκριτικής απόφασης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.
19. 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.
20. Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαµβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισµού,
ονισµού, 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·
επιχείρησης
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των
µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
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
ικού αυτής της τελευταίας·
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
ίρων 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.
6. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ωφελούµενοι του Προγράµµατος είναι άνεργοι,
νεργοι, πρώην εργαζόµενοι επιχειρήσεων
του κλάδου Λιανικού εµπορίου στην Περιφέρεια Αττικής και άλλες 10 Περιφέρειες
της χώρας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο έργο µε κωδ. «EGF/2017/003 GR/Attica
Retail», οι οποίοι έχουν ωφεληθεί
ωφεληθεί από δράσεις Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής
και Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ίδιου έργου και οι οποίοι θα υποδειχθούν από
την Αρχή ∆ιαχείρισης/ Φορέα Υλοποίησης της Ενέργειας Α του έργου και στη
συνέχεια µε συστατικό σηµείωµα από τους εργασιακούς συµβούλους
συµβούλους του ΚΠΑ2.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να διαθέτουν:
α. δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξη και πρόσληψη τους από την
δικαιούχο επιχείρηση.
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β. συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο το Εξατοµικευµένο Αναλυτικό Σχέδιο
∆ράσης, το οποίο θα έχει ετοιµάσει
ετοιµάσει για αυτούς ο φορέας υλοποίησης της
Ενέργειας Α του ως άνω έργου.
γ. επικαιροποιηµένο ατοµικό σχέδιο δράσης µέσω της διαδικασίας profiling.

∆εν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:
α. για εργαζόµενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από
από την 22η ώρα
βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου) και
β. για άτοµα που:
- είναι οµόρρυθµοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
(εκτός των µελών εταίρων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας).
- 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 ττους
ους δικαιούχους εργοδότες, προκειµένου να
διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έµµεσος
εργοδότης) και
- προσλαµβάνονται για να απασχοληθούν µε µίσθωση - σύµβαση έργου ή
έµµισθη εντολή.
Οι ωφελούµενοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση.
αίτηση. Η Αρχή ∆ιαχείρισης/Φορέας
Υλοποίησης αποστέλλει το Εξατοµικευµένο Αναλυτικό Σχέδιο ∆ράσης στον ΟΑΕ∆,
προκειµένου να επικαιροποιηθεί το ατοµικό σχέδιο δράσης του µέσω του profiling.
Στη συνέχεια εκδίδεται το συστατικό σηµείωµα από την αρµόδια Υπηρεσία
(ΚΠΑ2) στην οποία ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα στο οποίο θα
απασχοληθούν, σύµφωνα µε τις ειδικότητες του ωφελούµενου όπως έχουν
καταγραφεί στο πλαίσιο της Συµβουλευτικής που έχει διενεργηθεί κατά την
Ενέργεια Α του ίδιου Έργου και το επικαιροποιηµένο ΑΣ∆.
Α
7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη
85 ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του ΟΑΕ∆, οι οποίοι εντάχθηκαν σε
προγενέστερες δράσεις του έργου µε κωδ. «EGF/2017/003 GR/Attica
GR/Attic Retail» που
θα υποδειχθούν από την Αρχή ∆ιαχείρισης/ ΦΥ του έργου. Επισηµαίνεται, ότι οι
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επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα, από
την ηµεροµηνία πρόσληψης του.
2. Η πρόσληψη των ανέργων δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αργότερα
αργότερα από τις 13
Ιουλίου 2019 και διαρκεί για διάστηµα έξι µηνών. Ακολούθως, οι εργοδότες
αναλαµβάνουν την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για άλλους
έξι µήνες.
3. Σηµειώνεται, ότι οι Συµβάσεις µεταξύ εργαζόµενου και εργοδότη για την
τοποθέτηση
ηση σε επιδοτούµενη θέση εργασίας συνάπτεται µετά την ολοκλήρωση
παρακολούθησης της Κατάρτισης από τον καθένα ωφελούµενο του Έργου.
4. Για οποιαδήποτε πρόσληψη πραγµατοποιηθεί µετά τις 13-7-2019,
13
2019, η αντίστοιχη
δαπάνη δεν είναι επιλέξιµη.
5. Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των
26 ευρώ και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει
τµήµα του µισθολογικού και/ή µη µισθολογικού κόστους και δεν υπερβαίνει το
ποσό των 4.410 ευρώ για το σύνολο
σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούµενο, το οποίο
είναι το ανώτερο επιδοτούµενο ποσό για χρονικό διάστηµα απασχόλησης έξι
µηνών.
6. Για κάθε ηµέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ηµερών, το
ανωτέρω µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται
κατά 1/25.
7. Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές
ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που
βαρύνουν τον εργοδότη, τα αναλογούντα δώρα και επιδόµατα.
8. Η επιχορηγούµενη
ούµενη δράση έχει διάρκεια έξι µηνών. Ακολούθως, οι εργοδότες
αναλαµβάνουν την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για άλλους
έξι µήνες χωρίς επιχορήγηση.
8.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, όπως αυτά
ορίζονται στην παρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση
χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα.
2. Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήµατα και επιθυµούν να προσλάβουν
άτοµα, για να απασχοληθούν σε αυτά, υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε
υποκατάστηµα εφόσον έχουν δηµιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης
στον ΟΑΕ∆ πριν από την υποβολή της αίτησης
αίτ
χρηµατοδότησης.
3. Σε περίπτωση τροποποίησης/διόρθωσης, η επιχείρηση/το υποκατάστηµα µπορεί
να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, αφού προβεί σε
ακύρωση της προηγούµενης.
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4. Η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί µέχρι τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων
5. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης είναι τα εξής:
α. Μετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι
ο
επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα
(ΠΣ) του ΟΑΕ∆ και επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, και εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, αίτηση υπαγωγής – εντολή
κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα
του Οργανισµού (www.oaed.gr
www.oaed.gr).
β. 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
τηµα (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 από την υποβολή
υποβο
της
αίτησης, εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
γ. Όταν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραµµένοι χρήστες στο
Πληροφοριακό Σύστηµα (portal)
(
) του Οργανισµού, θα πρέπει να επισκεφθούν
την Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα
αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή
τα υποκαταστήµατα όπου θα απασχοληθούν τα επιχορηγούµενα άτοµα και να
προσκοµίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθµου
προκειµένου στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη στην πράξη:
i.
ii.

Οι ατοµικές
ές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος
Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου
θα προκύπτει η µετοχική ή και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ
της επιχείρησης.

δ. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα
σύµφωνα µε το άρθ. 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. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην
ηλεκτρονική αίτηση επισύρει την απόρριψη της αίτησης. Η αίτηση συµµετοχής
συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕ∆ για τη χρήση και επεξεργασία των
στοιχείων της από τα Π.Σ. του ΟΑΕ∆, το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), το ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ, τα Π.Σ. της Γενικής Γραµµατείας
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του
Πληροφοριακού Συστήµατος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis
(sorefsis).
ε. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηµατοδότησης (στην οποία
εµπεριέχεται η εντολή κενής θέσης), οι επιχειρήσεις θα προσδιορίζουν την
ειδικότητα των ατόµων, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτηµα, καθώς
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και τυχόν λοιπά επιθυµητά προσόντα
προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, κα).

πρόσληψης

(πχ

ξένες

γλώσσες,

στ. Στην αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει
δηλώνει τον νόµιµο εκπρόσωπο και τυχόν νοµικά
πρόσωπα που είναι εταίροι ή µέτοχοι της επιχείρησης µε ποσοστό 25% και
άνω, ανεξαρτήτως εάν αυτά τα νοµικά πρόσωπα είναι µέτοχοι ή εταίροι εντός ή
εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειµένου να γίνεται η σώρευση των
τ
κρατικών ενισχύσεων.
ζ.

Όταν επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικές αιτήσεις για περισσότερα από ένα
υποκαταστήµατά της, σε διαφορετικά ΚΠΑ, η υπηρεσία µέσω του ΟΠΣ ΟΑΕ∆
οφείλει να ελέγχει τον αριθµό των αιτουµένων θέσεων, ώστε να µην γίνεται
υπέρβαση του ποσού των κρατικών ενισχύσεων (de minimis).

η. Το ΠΣ ΟΑΕ∆ θα δέχεται αιτήσεις µέχρι την καθορισµένη από το πρόγραµµα
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση
που καλυφθούν οι θέσεις εργασίας πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, οι
επιπλέον αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναµονής και θα αξιολογηθούν,
εφόσον δεν καλυφθεί ο προϋπολογισµός.
6. Η υποβολή των αιτήσεων χρηµατοδότησης ξεκινάει την Τρίτη 25.06.2019 και
ώρα 11:00 πµ, µε καταληκτική ηµεροµηνία την Τετάρτη 03.07.2019 και ώρα
23:59 µµ.
7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση
λαµβάνει αποδεικτικό στο οποίο αναγράφονται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η
ηµεροµηνία υποβολής.
8. Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης γίνονται
γίνον
διασταυρώσεις δεδοµένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων
στοιχείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού
προϋπολογισµού.
9. Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να προσκοµίζει τα τυχόν απαιτούµενα από
την παρούσα δικαιολογητικά
λογητικά κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή κατά
την αξιολόγηση της αίτησής της.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
9.1 ΌΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
1. Το Γραφείο Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας είναι υπεύθυνο για την
αξιολόγηση των προτάσεων αναφορικά µε την πληρότητα ή µη των όρων και
προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραµµα σύµφωνα µε τις χρονικές
προθεσµίες που ορίζονται στο θεσµικό πλαίσιο του ΕΤΠ και στη µε αριθµό
πρωτοκόλλου 8.11258/11-12-2018
8.11258/11
πρόσκληση της Α.∆.
2. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω
τεχνικών προβληµάτων των
πληροφοριακών συστηµάτων, οι ανωτέρω προθεσµίες αναστέλλονται µέχρι την
πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
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3. Αρµόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής
απορριπτικής απόφασης της
αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάµενος της αρµόδιας
Υπηρεσίας, µετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Παράρτηµα IΙ,
Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας
πρόσκλησης και το οποίο δύναται να τροποποιηθεί µε Υπουργική Απόφαση µετά
από απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆.
9.2
.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης των δυνητικά δικαιούχων είναι
άµεση και λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των
στοιχείων που δηλώθηκαν, η κατανοµή των θέσεων και η κάλυψη του
προϋπολογισµού.
2. Τα κριτήρια ένταξης περιγράφονται στο άρθρο 4.1.1 «Επιλέξιµοι τοµείς
δραστηριότητας».
3. Η προθεσµία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης της αίτησης χρηµατοδότησης, ορίζεται µέχρι δέκα (10) ηµέρες από
την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο
4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης ανατίθεται
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
αναφερόµενων στην
ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήµατα (Π.Σ.)
του ΟΑΕ∆, του αρχείου της Υπηρεσίας, του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, των ΠΣ της Γ.Γ.Π.Σ. και
του ΕΦΚΑ, του Π.Σ. ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (de
(
minimis της Ειδικής
minimis)
Υπηρεσίας Κρατικών
τικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθώς
και του Υπουργείου Εσωτερικών (αναφορικά µε τις περιπτώσεις των πολιτών
τρίτων χωρών και των οµογενών).
5. Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής αξιολόγησης των αιτήσεων
χρηµατοδότησης,
ο Προϊστάµενος ή και ο αξιολογητής µπορεί να ζητήσει
εγγράφως την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων από τους
δυνητικά δικαιούχους µε σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης.
6. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται
ελέγχεται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας
του Γραφείου Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση
(εγκριτική ή απορριπτική απόφαση).
7. Για τα ΚΠΑ2 µε µειωµένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό αρµόδιο για την
αξιολόγηση είναι το τµήµα Απασχόλησης
Απασχόλησης της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ή το
Γραφείο Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2 σύµφωνα και µε το Παράρτηµα IΙ. Η
σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης εκδίδεται από τους Προϊσταµένους των
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων ή των ΚΠΑ2 αντίστοιχα.
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8. Στη συνέχεια το αρµόδιο
αρµόδιο τµήµα ή Γραφείο Απασχόλησης ενηµερώνει τον
δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης περιοχής αρµοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής
απόφασης.
9. Επισηµαίνεται ότι οι υπάλληλοι που εµπλέκονται στην αξιολόγηση των αιτήσεων
χρηµατοδότησης όπως και σε δραστηριότητες που αφορούν σε µετέπειτα στάδια
επαλήθευσης και πληρωµών, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης µη σύγκρουσης
συµφερόντων.
10. Επιπλέον από τον ΟΑΕ∆ αξιολογούνται:
α) η Υπεύθυνη ∆ήλωση των δικαιούχων
δικαιούχων της ενίσχυσης του Ν.1599/1986 σχετικά
µε τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) του
Παραρτήµατος Ι της παρούσας και για την εκκρεµότητα ανάκτησης κρατικών
ενισχύσεων η οποία προσκοµίζεται κατά την υποβολή της αίτησης ή κατά την
αξιολόγηση.
β) η φορολογική ενηµερότητα που προσκοµίζει ο δικαιούχος στους αρµόδιους
ελεγκτές κατά την υποβολή της αίτησης ή την αξιολόγηση, προκειµένου για τον
έλεγχο των εκκρεµών για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από την Επιτροπή.
11. Σύµφωνα µε το µε αριθµ.
αριθµ ΚΜΚΕ 00178 ΕΞ2018 ΕΜΠ/20-6-2018
2018 έγγραφο της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµικών ο
έλεγχος της συµµόρφωσης µε την αρχή Deggendorf πραγµατοποιείται µε την
υποβολή εκ µέρους των επιχειρήσεων της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.
δήλωσ
Συµπληρωµατικά µπορεί να ζητηθεί η προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας εκ
µέρους των επιχειρήσεων, καθότι σε περίπτωση που τα τυχόν προς ανάκτηση ποσά
έχουν βεβαιωθεί ταµειακώς στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και δεν έχουν καταβληθεί,
εµφανίζονται στις βεβαιωµένες
βεβαιωµένες οφειλές των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω οφειλές
είναι άµεσα απαιτητές και δεν δύναται να υπαχθούν σε ρύθµιση (βλ.άρθρο 22
ν.4002/2011-Α’180).
9.3 ΕΓΚΡΙΣΗ
1) Στην εγκριτική απόφαση προσδιορίζεται ο αριθµός των ατόµων, για τα
οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, καθώς επίσης και το
ποσό της επιχορήγησης.
2) Η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από
τους εργασιακούς συµβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2), επί τη βάσει του
εκπονηθέντος στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εξατοµικευµένου
Αναλυτικού
ικού Σχεδίου ∆ράσης, το οποίο θα διαβιβαστεί στον ΟΑΕ∆ από
την
Αρχή
∆ιαχείρισης/Φορέα
Υλοποίησης
καθώς
και
του
επικαιροποιηµένου ατοµικού σχεδίου δράσης µέσω της διαδικασίας του
profiling,, λαµβάνοντας υπόψη:
• Το συστατικό σηµείωµα και τη λίστα των 85 ωφελουµένων που θα
υποδειχθούν από την Αρχή ∆ιαχείρισης/ Φορέα Υλοποίησης του ως άνω
έργου και
• την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη
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δικαιούχο επιχείρηση.
3) Η σύζευξη γίνεται από το ΚΠΑ2, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η
επιχείρηση
είρηση ή το υποκατάστηµα, στο οποίο θα απασχοληθεί ο
ωφελούµενος.
4) Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση της εγκριτικής
απόφασης, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόµου.
5) Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβληµάτων των
πληροφοριακών
κών συστηµάτων, η ανωτέρω προθεσµία αναστέλλεται
µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
6) Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψή της αίτησης τους στο
πρόγραµµα ενηµερώνονται µε σχετική επιστολή του Γραφείου
Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας
Υπηρε
στο e-mail το οποίο δήλωσαν
κατά την αίτησή τους .
7) Στη συνέχεια εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης πράξεων, για το σύνολο
των εγκεκριµένων πράξεων.
9.4
4 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, επιλύεται µε απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση ∆.Σ.: 635/8-3-2016
635/8
– ΦΕΚ 1708/Β/15-61708/Β/15
2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
2. Συγκεκριµένα:
α) οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηµατοδότησης, υποβάλλονται
εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος και
απευθύνονται στο Γραφείο Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2 ή
τµήµατα Απασχόλησης Περιφερειακών
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,
επιχορήγησης, απένταξη της πράξης
κλπ. απευθύνονται στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
2. Όλες οι ενστάσεις µε τα τυχόν προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται από
την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών
Προσφυγών κατόπιν διαβίβασής τους από
τα αρµόδια ΚΠΑ2 µε ηλεκτρονικό τρόπο.
3. 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 Ενδικοφανών
Προσφυγών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.
4. Η Γραµµατεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών µετά την
εξέταση των ενστάσεων οφείλει
οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή µε
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ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και
Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρµόδιας Υπηρεσίας.

στο

Γραφείο

5. Στη συνέχεια και στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης του δικαιούχου από
την Επιτροπή
πιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση
από τους Προϊσταµένους των ΚΠΑ 2 ή των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων για τα
ΚΠΑ2 µε µειωµένη στελέχωση, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης.
6. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης παραµένει
παραµένει σε ισχύ η απορριπτική
απόφαση ή η εγκριτική απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.
10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
10.1
.1 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Α) Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης
Μέσα σε δύο µήνες µετά τη λήξη κάθε διµήνου απασχόλησης, η επιχείρηση
υποβάλλει αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης,
στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρµόδιου
ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα
υποκατάστηµα που απασχολείται ο
επιχορηγούµενος υπάλληλος.
Β) ∆ικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής :
α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαµβάνει τις τρέχουσες µισθολογικές
καταστάσεις και την ανάλυση των εργοδοτικών
εργοδοτικών εισφορών µε τα ακόλουθα
στοιχεία:
α.α.

Το ονοµατεπώνυµο των επιχορηγουµένων βάσει του προγράµµατος,

α.β.
Α.Μ.Κ.Α (Αριθµός Μητρώου Καταχώρησης Ασφαλισµένου) και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α.
επιχορηγουµένων,
α.γ.

Την ηµεροµηνία πρόσληψης τους,

α.δ.

Τα ηµεροµίσθια που πραγµατοποιήθηκαν
π
κατά µήνα,

α.ε.
Το
συνολικό
µηνιαίο
ακαθάριστο
ποσό
που
δικαιούται
κάθε
επιχορηγούµενος εργαζόµενος, το οποίο δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από τον
κατώτατο νοµοθετηµένο µισθό ή ηµεροµίσθιο και
β. παραστατικά/αποδεικτικά πληρωµής µισθοδοσίας
µισθοδοσίας των επιχορηγουµένων για το
αιτούµενο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε την παρ.10 του άρθρ.38 του ν.
4387/16 (Α’ 85) και τη µε αριθµ.οικ.22528/460/2017 (Β1721) υπουργική
απόφαση.
γ. αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν
υποβληθο
και σε ηλεκτρονική µορφή, µε συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή. Ειδικότερα στην
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πρώτη υποβολή των Α.Π.∆. υποβάλλονται και οι Α.Π.∆. του τριµήνου που
προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα.
δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόµενο χρονικό
διάστηµα. Σε περίπτωση ρύθµισης των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ή το Ενιαίο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ),
(ΕΤΕΑΕΠ), η επιχείρηση προσκοµίζει
π
τη ρύθµιση, η οποία πρέπει να συµπεριλαµβάνει το ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα
και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο τα ανωτέρω
στοιχεία διασταυρώνονται µε τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ.
ε. αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
βιβλιαρίου τραπέζης µε λογαριασµό ΙΒΑΝ,
στο οποίο εµφανίζεται η επωνυµία/ονοµατεπώνυµο της δικαιούχου επιχείρησης
/εργοδότη (µόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).
2. Τα ανωτέρω υποβάλλονται και για το χρονικό διάστηµα της δέσµευσης πλην της
έντυπης
ντυπης κατάστασης (έντυπο Β).
3. Τα έντυπα Ε3 [Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης
και Ε4 Συµπληρωµατικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας
Προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το αρµόδιο ΚΠΑ2 µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.
4. Για τις τελικές πληρωµές των δικαιούχων, θα προσκοµίζονται υποχρεωτικά
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ.1α του άρθρου 32 του ν.4314/2014.
10.2
.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΡΑ
– ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α. ∆ιοικητική Επαλήθευση
1. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο
Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει αµελλητί σε διοικητική επαλήθευση των
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί µε το αίτηµα του
του δικαιούχου. Μετά το πέρας
της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενηµερώνεται
σχετικά η επιχείρηση. Στη συνέχεια ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην
έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).
2. Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας κατά δέκα (10) ηµέρες µετά
από αίτηµα του δικαιούχου στο αρµόδιο ΚΠΑ2.
3. Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα, λόγω εκπρόθεσµης
υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών, ο Προϊστάµενος
Προϊστάµενος του ΚΠΑ2
προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης καταβολής επιχορήγησης.
Β. Επιτόπια Επαλήθευση
1. Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.
επαληθεύσε
2. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγµατοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ στην
έδρα ή στο υποκατάστηµα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούµενος
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εργαζόµενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και σε οποιαδήποτε στάδιο
υλοποίησής του. Επιτόπιες
ς επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσµευόµενο, µη
επιχορηγούµενο προσωπικό της επιχείρησης. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις δύνανται να
διενεργηθούν η µία µετά την πρόσληψη του ατόµου και πριν το πρώτο αίτηµα για
την καταβολή της επιχορήγησης για το έλεγχο της τήρησης των όρων υπαγωγής της
επιχείρησης στην δράση, και η δεύτερη πριν τη λήξη και του χρονικού διαστήµατος
της δέσµευσης.
3. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν
κατά τη συνολική διάρκεια του προγράµµατος (επιχορήγηση
(επιχορήγηση και δέσµευση)
προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράµµατος.
4. Για τις επαληθεύσεις λαµβάνονται υπόψη το ισχύον εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο
καθώς και η παρούσα πρόσκληση.
5. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επιτόπιας
επιτόπιας επαλήθευσης και
ενηµερώνεται σχετικά η επιχείρηση.
6. Στη συνέχεια ο Προϊστάµενος προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης
(όπως: ανάκλησης, διακοπής µε αναζήτηση, απόρριψης αξίωσης για καταβολή της
επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.
επιχεί
Γ. Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων
1. Τα αρµόδια τµήµατα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών
∆ιευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 1952/39/15-071952/39/15
2016 απόφαση του ∆.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕ∆
προκειµένου
ροκειµένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράµµατος
(όπως λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούµενου και µη
προσωπικού).
2. Οι επαληθεύσεις του προγράµµατος διενεργούνται από ελεγκτές/υπαλλήλους του
ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε την
ην κείµενη νοµοθεσία.
3. Οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
i.

ii.
iii.

iv.

α. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειµένου
να ελέγχονται από τους ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕ∆
και να
διαπιστώνεται η τήρηση ή µη των όρων του προγράµµατος.
β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές/
υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν.4144/2013,
γ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόµενους από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά
όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται και
δ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην
παρούσα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης
της τελευταίας ενίσχυσης δυνάµει του καθεστώτος de minimis (Καν.
1407/2013).

∆. Υποβολή αντιρρήσεων
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1. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία,
αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους
αρµόδιους ελεγκτές/υπαλλήλους µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά των
διατάξεων που παραβιάστηκαν.
2. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις επί της έκθεσης επιτόπιας ή
διοικητικής επαλήθευσης εντός είκοσι (20) ηµερών από την παραλαβή. Οι
αντιρρήσεις εξετάζονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τον προϊστάµενο
προϊστάµ
του
ΚΠΑ2, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.
3. Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο προϊστάµενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική
απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλλει εµπρόθεσµα
τις αντιρρήσεις της ή δεν γίνονται αποδεκτές, ο προϊστάµενος του ΚΠΑ2, εκδίδει
σχετική απόφαση (ενδεικτικά:
κτικά: ανάκληση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της
επιχορήγησης, κτλ), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.
4. Κατά της απόφασης, η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίησή της ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών της κάθε Περιφερειακής ∆/νσης του ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
5. Για τις περιπτώσεις των δηµοσιονοµικών διορθώσεων ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 11.2 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.
11. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος η δικαιούχος επιχείρηση δύναται
να υποβάλλει αιτήµατα τροποποίησης προς το Γραφείο Παρακολούθησης
Προγραµµάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρµόδιας Υπηρεσίας του
Οργανισµού (ΚΠΑ2).
2. Τα αιτήµατα τροποποίησης
ησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παρούσα και υπό την προϋπόθεση ότι οι
µεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του προγράµµατος και δεν
διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας .
3. Οι τροποποιήσεις
εις αυτές αφορούν στα παρακάτω:
 Αλλαγή νοµίµου εκπροσώπου.
 Αλλαγή νοµικής µορφής.
 Μεταβολή επωνυµίας της επιχείρησης.
 Μεταβολή εταιρικής ή µετοχικής σύνθεσης.
 Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήµατος, µε την προϋπόθεση ότι
παραµένει στην ίδια Περιφέρεια.
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 Αλλαγή ωραρίου ωφελούµενου.
4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, µέσω
υποβολής σχετικού αιτήµατος στο αρµόδιο ΚΠΑ2, να ενηµερώσουν άµεσα το
Γραφείο Παρακολούθησης Προγραµµάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
της αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες,
κατά περίπτωση, ενέργειες.
12. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονοµικού
οικονοµικού αντικειµένου, η οποία έχει καθοριστεί
στην εγκριτική απόφαση, και µετά την διενέργεια της τελευταίας επιτόπιας ή
διοικητικής επαλήθευσης συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου από υπαλλήλους
του
Γραφείου
Παρακολούθησης
Προγραµµάτων
Ενεργητικών
Πολιτικών
Απασχόλησης
ασχόλησης 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 της αρµόδιας
Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), η οποία και καταχωρείται στο
στο ΟΠΣ ΕΤΠ και ενηµερώνεται
αντίστοιχα ο ∆ικαιούχος µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).
(
13.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆ΙΟΡΘΩΣΗ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-

∆ΙΑΚΟΠΗ-

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

13.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσµευόµενο προσωπικό
(προϋπάρχον και επιχορηγούµενο) µε το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράµµατος (6µηνη επιχορήγηση και ισόχρονη δέσµευση).
2. Εάν η επιχείρηση µειώσει το προϋπάρχον προσωπικό της, θα πρέπει να το
αντικαταστήσει µέσα σε τριάντα ηµέρες (30) ηµέρες, για να είναι δυνατή η
συνέχιση του προγράµµατος.
3. 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).
4. Ως µείωση προσωπικού όσον αφορά στο δεσµευόµενο προσωπικό θεωρείται :
α. η καταγγελία της σύµβασης εργασίας,
β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε µερική ή σε εκ
περιτροπής απασχόληση όπως επίσης και
γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη,
εργοδότ
µέσω
προγραµµάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
5. 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.
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6. 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
επιχορηγο
προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν
διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκοµίσει στην αρµόδια Υπηρεσία
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
7. Στην περίπτωση που υπάρξει µείωση προϋπάρχοντος προσωπικού εντός του
µήνα
ήνα που προηγείται της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του προγράµµατος, η
επιχείρηση υποχρεούται µέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.
8. Οι επιχειρήσεις δεν δεσµεύονται για τα άτοµα που τυχόν προσλάβουν στο
χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της
της ηλεκτρονικής αίτησης µέχρι
την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
9. 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
α
στο µη
δεσµευόµενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης δεδοµένου ότι ο αριθµός του προσωπικού δέσµευσης παραµένει
σταθερός.
10. ∆εν θεωρείται µείωση προσωπικού για το δεσµευόµενο προσωπικό εφόσον
προσκοµίζονται τα απαραίτητα
παραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε :
η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας µισθωτού της επιχείρησης,
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.
11. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζοµένων καθορίζονται από την κείµενη
εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία.
•
•

12. Οι εργαζόµενοι µπορούν να πραγµατοποιήσουν κάτω από 25 ηµεροµίσθια όταν
ο λόγος απουσίας αφορά το πρόσωπό τους, µε αντίστοιχη µείωση των
ηµεροµισθίων που θα καταβληθούν όπως ορίζεται στο άρθ. 5 της παρούσας. Οι
επιχορηγούµενοι κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δεν µπορούν να ασκούν
ελεύθερο επάγγελµα.
13.2 ∆ΙΑΚΟΠΗ- ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ
1. Εάν διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, µετά από
οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, εφαρµόζονται οι
παρ. 7 και 8 του άρθ. 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), για την
απόδοση στον
ον ΟΑΕ∆. και συγκεκριµένα:
2. Επίσης εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 98 «Απόδοση εσόδων υπέρ
τρίτων» του ν.4270/2014 (143/Α).
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3. Ως προς την δηµοσιονοµική διόρθωση εφαρµόζονται τα εξής:
-η
η
Κ.Υ.Α.
Αριθµ.
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
π
του ΕΣΠΑ 2014-2020,
2020, σύµφωνα µε το
αρ. 22 του Ν. 4314/2014 η µε αριθµ. 11319/09-09-2016
11319/09
2016 Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β/23-09-2016)
3048/Β/23
-η
η µε αριθµ. 5.20263/5.15444/22-07-2015
5.20263/5.15444/22
2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07Β/27
2015) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, µε θέµα
«Σύστηµα Προγραµµατισµού, Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης
και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών
ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ)
περιόδου 2014-2020»,
2020», όπως ισχύει.
-το
το άρθ. 3 της µε αριθµ. αριθµ.8.11613/19-12-2018
2018 Απόφασης του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
περί ορισµού του ΟΑΕ∆ ως Ενδιάµεσου Φορέα της Ενέργειας ∆- Επιδότηση
θέσεων εργασίας του Έργου µε κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail»
που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2014-2020
2014
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
«
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΟΝ ΚΛΑ∆Ο 47 ΤΗΣ NACE
ΑΝΑΘ.
2
(ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ
ΤΟ
Ε
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤ
(EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΤΗ
ΧΩΡΑΣ». Ανάθεση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής ∆ιαχείρισης
του ΕΤΠ 2014-2020
2020 που αφορούν στην Ενέργεια ∆’∆’ Επιδότηση θέσεων
εργασίας».
4. Αρµόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης είναι ο
Προϊστάµενος του ΚΠΑ2.
5. Όταν προτείνεται δηµοσιονοµική
µοσιονοµική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθ. 33 του
ν. 4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία
καταβολής του µέχρι την έκδοση της απόφασης δηµοσιονοµικής
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 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Κεφάλαιο V του Κανονισµού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.
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14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΤΠ
1. Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση είναι υποχρεωµένοι να
τηρούν τους παρακάτω όρους :
α. Να τηρούν την Εθνική και Ενωσιακή 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.
β. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη, στην
σ
οποία θα
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες
που δηλώνονται στην Αρχή ∆ιαχείρισης του ΕΤΠ.
γ. Να διαθέτουν, εφόσον ζητηθούν, στην Αρχή ∆ιαχείρισης του ΕΤΠ, Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα
όργανα της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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.
δ. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια
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.
ε. Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που
που προβλέπονται στο Άρθρο 12
του του Καν. 1309/2013 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 το κοινό σχετικά µε την στήριξη που έχουν λάβει από τα
Ταµεία παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντοµη
περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που
περιλαµβάνει τους στόχους και τα αποτελέσµατά της και επισηµαίνουν
επ
τη
χρηµατοδοτική συνδροµή από την Ένωση.
Να ενηµερώνουν τους συµµετέχοντες στην πράξη σχετικά µε τη
συγχρηµατοδότησή της από το ΕΤΠ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση αναφέρεται σε κάθε
έγγραφο
ο που χρησιµοποιείται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγεται
στο πλαίσιο αυτό.
Να αποδέχονται τη συµπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του
Έργου που δηµοσιοποιεί η Αρχή ∆ιαχείρισης του ΕΤΠ, στη διαδικτυακή
πύλη http://egf-greece
greece.gr, καθώς και η αναφορά
φορά στα ακόλουθα: 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,
τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας
παρέµβασης της πράξης.
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στ. 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
επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράµµατος αλλά και στη συνέχεια για επτά (7) χρόνια µετά τη λήξη της
χρηµατοδότησης συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ και τίθενται στη
διάθεση των αρµοδίων οργάνων του ∆ηµοσίου ή των αρµοδίων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
ης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση
για δέκα (10) έτη µετά τη λήξη της τελευταίας ενίσχυσης.
2. Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη µορφή είτε πρωτοτύπων είτε
αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων
περιλαµβανοµένων
µβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.
15. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1. Η πρόσκληση της δράσης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr
(www.oaed.gr).
2. Επίσης συντάσσονται δελτία τύπου, για ενηµέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο
και των ανέργων, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr)
(
και αποστέλλονται, µέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕ∆, στον ηµερήσιο τύπο.
3. Ο ΟΑΕ∆ υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων
πληροφόρησης και δηµοσιότητας του άρθ. 12 του Καν. 1309/2013 του ΕΤΠ.
4. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράµµατος, οι δικαιούχοι και οι
ωφελούµενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την
την περαιτέρω επεξεργασία (από
τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης)
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.
5. Ο ΟΑΕ∆ συµµορφώνεται προς τον ν. 2472/1997 προκειµένου αφενός να
τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας
νοµοθεσίας για την προστασία του ατόµου από
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα και µε τις
απαιτήσεις του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των ∆εδοµένων και
αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδοµένων
σύµφωνα µε τις
ις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και 1304/2013.
6. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της
πληροφόρησης στις οµάδες-στόχος
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.
7. Περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος εξειδικεύονται µετά από
σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΤΠ.
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16. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
•

Παράρτηµα Ι 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 ΙII Ορισµός ΜΜΕ.

•

Παράρτηµα IV
V Παράρτηµα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της
ης Ευρωπαϊκής
ένωσης (ΣΛΕΕ).

•

Παράρτηµα V Άρθρο 1 και 2 του Καν.1407/2013.

•

Παράρτηµα VI Πινάκας ωφελουµένων που εντάσσονται στην Ενέργεια ∆, ανά
Περιφέρεια, ΚΠΑ2 και ειδικότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΟΙΧ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
∆ΗΛΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ
ΕΛΕ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΕΙΟ ΑΛΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.
Π
4 Ν. 1599/1986)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
(DE MINIMIS)

ΠΡΟΣ(1):

ΟΑΕ∆ (Ενδιάµεσο Φορέα του ΕΤΠ)

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):

∆/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρο
µείου

Αριθ:

ΤΚ:

(Εmail):
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Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6

Τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση είναι αληθή
Α. 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:

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE
(
MINIMIS
MINIMIS)
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση καθώς και τις επιχειρήσεις µε τις οποίες αποτελεί
«ενιαία επιχείρηση»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ
ΟΥ &
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘ
ΠΟΣΟ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Σ
Σ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Σ

ΤΡΕΧΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞ
ΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ*

Β.
Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το
Πρόγραµµα µε τίτλο Ενέργεια ∆- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου µε
κωδικό
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηµατοδοτείται από το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 47 ΤΗΣ NACE
NA
ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
Τ
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ)
ΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
ΕΠΙΠΕ∆
NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΑΛΛ
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».
Χ
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
τ ποσό των 200.000
ευρώ. Ως ηµεροµηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της εγκριτικής
απόφασης .
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
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ
Σ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣ
ΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΡΕΧΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
Α ΦΑΣΗ
ΛΟΥ &
ΠΟΣΟ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΒΟΛ
ΕΞΕΛΙΞ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΗΣ
ΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
Σ
Σ
ΕΡΓΟΥ*
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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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:
μερομηνία: …… 20….
Ο/ Δηλ.
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΑ2
µε µειωµένη στελέχωση σε ∆ιοικητικό Προσωπικό

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΠΑ2

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

(Απόφαση ∆Σ 1952/39/151952/39/15
07-2016)

(Απόφαση ∆Σ 1952/39/15--07-2016)

1

ΝΑΞΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.
∆/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

2

ΠΑΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.
∆/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

3

ΘΗΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.
∆/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

4

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΑΜΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

5

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΠΑ2

6

ΘΑΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

7

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

8

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

9

∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

ΚΠΑ2

10

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

11

ΣΑΠΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΠΑ2

12

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΠΑ2

Α/Α

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ

2
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13

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

14

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

15

ΑΛΜΥΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

16

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

17

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

18

ΚΙΑΤΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

19

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

20

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΗΣ
∆/ΝΣΗΣ

21

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΠΑ2

22

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΚΠΑ2

23

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΚΠΑ2

24

ΚΩΣ

ΤΜΗΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

25

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

26

ΛΑΓΚΑ∆Α

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

27

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΙΛΚΙΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

28

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

29

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΥΡΓΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΚΠΑ2

30

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΠΑ

2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014

Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που
ασκεί οικονοµική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαµβάνονται ειδικότερα
αυταπασχολούµενα άτοµα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή
άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που
ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα.

Άρθρο 2
Αριθµός απασχολουµένων
κατηγορίες επιχειρήσεων

και

οικονοµικά

όρια

προσδιορίζοντα

τις

1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»)
αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή
το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή
µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία
απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.
ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται
ορίζεται η επιχείρηση η
οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ.
ευρώ.

Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων
1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως
συνεργαζόµενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.
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2. «Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν
χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και µεταξύ
των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση)
κατέχει, µόνη ή από κοινού µε µία ή περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά
την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των
τω
δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης).
Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα
δηλαδή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ακόµη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται
ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή
από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 µε την εν λόγω
επιχείρηση:
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου,
κεφα
φυσικά
πρόσωπα ή οµάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες
σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις (business angels), εφόσον το σύνολο
της επένδυσης αυτής
ς σε µία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·
ευρώ
β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού·
σκοπού
γ) θεσµικοί
ανάπτυξης·

επενδυτές,

συµπεριλαµβανοµένων

των

ταµείων

περιφερειακής

δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατ.
ευρώ και µε λιγότερους από 5 000 κατοίκους.

3. «Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους
µία από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή
των εταίρων
ν 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·
επιχείρησης L
187/70 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2014
γ) µια επιχείρηση έχει
χει το δικαίωµα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του
καταστατικού της τελευταίας
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της,
βάσει συµφωνίας που έχει
χει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των
εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο
δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άµεσα ή
έµµεσα στη διαχείριση της εξεταζόµενης επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των
δικαιωµάτων που έχουν µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων.
Συνδεδεµένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις
σχέσεις
εις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µέσω µιας ή περισσότερων άλλων
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επιχειρήσεων ή µέσω οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω φυσικού
προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων
προσ
που ενεργούν
γούν από κοινού θεωρούνται
επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των
δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές.
Ως «όµορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως
ανάντη ή κατάντη
άντη της σχετικής αγοράς.

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο,
µια επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του
κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από
έναν ή περισσότερους δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από κοινού.
5. Μια επιχείρηση µπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά µε την ιδιότητά της ως
ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε
τα στοιχεία που αφορούν τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η
δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν
επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση δηλώνει
υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή
περισσότερο,
σσότερο, σε µια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που
είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την
επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή
ενωσιακές διατάξεις.
Β. Ετήσια Μονάδα
ονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
Η µία (1) ετήσια µονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτοµο που εργάστηκε στην
επιχείρηση ή για λογαριασµό της επιχείρησης, µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εξεταζόµενου έτους. Η εργασία των προσώπων
που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή που εργάστηκαν µε
καθεστώς µερικής απασχόλησης ή εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσµατα ΕΜΕ.
Γ. «Προβληµατική επιχείρηση»
Στο άρθρο 2 στοιχείο 18 του Καν. 651/2014 αναφέρονται τα εξής: «Προβληµατική
επιχείρηση»:
η»: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει
συµπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιµότητα για
ενίσχυση χρηµατοδότησης
ότησης επιχειρηµατικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει
συµπληρώσει επταετία από την πρώτη εµπορική της πώληση, η οποία πληροί τα
κριτήρια για επενδύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου κατόπιν
ελέγχου µε τη δέουσα επιµέλεια από τον επιλεγµένο ενδιάµεσο χρηµατοπιστωτικό
οργανισµό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήµισυ του εγγεγραµµένου της
κεφαλαίου λόγω συσσωρευµένων ζηµιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των
συσσωρευµένων ζηµιών από τα αποθεµατικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που
θεωρούνται εν γένει ως µέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει
αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήµισυ του εγγεγραµµένου κεφαλαίου.
Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης» παραπέµπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται
αναφέρονται στο
παράρτηµα I της οδηγίας
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2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1) και ο όρος
«κεφάλαιο» περιλαµβάνει, ενδεχοµένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το
άρτιο·
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη
µέ
έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει
συµπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιµότητα για
ενίσχυση χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει
συµπληρώσει επταετία από την πρώτη εµπορική
εµπορική της πώληση, η οποία πληροί τα
κριτήρια για επενδύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου κατόπιν
ελέγχου µε τη δέουσα επιµέλεια από τον επιλεγµένο ενδιάµεσο χρηµατοπιστωτικό
οργανισµό), εφόσον έχει απολεσθεί
πάνω από το ήµισυ του κεφαλαίου της, όπως εµφαίνεται στους λογαριασµούς της
εταιρείας, λόγω συσσωρευµένων ζηµιών. Για την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέµπει ειδικότερα στα είδη
εταιρειών
ταιρειών που αναφέρονται στο παράρτηµα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
2013/34/ΕΕ
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή
πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την
υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία µετά από αίτηµα των πιστωτών
της·
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει
ακόµη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύµβαση εγγύησης ή που έχει λάβει
ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόµη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης
αναδιάρθρωσης·
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5
και
2) ο δείκτης κάλυψης χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της επιχείρησης
(EBITDA interest coverage
verage ratio) είναι κάτω του 1,0.».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ)
(1) Kλάση της
ονοµατολογίας
των Βρυξελλών

(2)
Περιγραφή εµπορευµάτων

Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο

Ζώα ζώντα
Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων
Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια
Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν

1
2
3
4

Κεφάλαιο 5
05.04

Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια,
πλην των εξ ιχθύων τοιούτων

05.15

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
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

και

Πηκτίνη
Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασίαν “saindoux” και λοιπά
χοίρεια λίπη, λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη
πουλερικών λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως

15.02

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
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15.04

Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και
εξηυγενισµένα

15.07

Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά
κεκαθαρµένα ή εξηυγενισµένα

15.12

Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και
εξηυγενισµένα, αλλ’ ουχί περαιτέρω επεξειργασµένα

15.13

Μαρµαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και
έτερα βρώσιµα λίπη παρασκευασµένα

15.17

Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας
επεξεργασίας των λιπαρών
ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών κηρών

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσµατα
µαλακίων

κρεάτων,

ή

αλοιφώδη,

ιχθύων,

ακαθάριστα

µαλακοστράκων

και

Κεφάλαιο 17
17.01

Σάκχαρις
τεύτλων
κατάστασιν

και

σακχαροκαλάµου,

εις

στερεάν

17.02

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

17.03

Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµέναι

17.05(*)

Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι,
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

Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή
πεφρυγµένα

18.02

Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου

Κεφάλαιο 20

Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων
φυτών ή µερών φυτών

Κεφάλαιο 22
22.04

Γλεύκος σταφυλών,
σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις
ανεστάλη καθ’ οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά
προσθήκης οινοπνεύµατος

22.05

Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών,
ούτινος η ζύµωσις ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύµατος
(περιλαµβανοµένων και
κ των µιστελιών)
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22.07

Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ
ζυµώσεως

ex 22.08(*)

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
Παρασκ
ποτών

ex 22.09(*)

ex 22.10(*)

Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα

Κεφάλαιο 23

Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών
διατροφής. Τροφαί παρεσκευασµέναι δια ζώα

ειδών

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,
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
τ
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, της 18
(ΕΕ 7 της 30.1.1961, σ. 71/61)

ης

∆εκεµβρίου 1959

BA3.1.201 (GR-wd)
wd) Parartima I Synth.E.E. 14-12-04
14
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΚΑΝ.1407/2013
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·
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·
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
εξα
ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες
τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα·
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
λα µέσα, όπως ο διαχωρισµός των 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.
κανονισµ
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
κα
(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
ροϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση·
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
από µέρους πρωτογενούς
παραγωγού σε µεταπωλητές ή µεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα
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η οποία προετοιµάζει το προϊόν για µια τέτοια πρώτη πώληση·
πώληση η πώληση από
µέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εµπορία
αν πραγµατοποιείται
τοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΚΠΑ2 ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΠΑ2

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

3

2

1

2

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

1

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

1

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΟΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1

2

1

ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

2

ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

1

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

∆ΑΦΝΗΣ

∆ΑΦΝΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

3

1

1

2

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

1

1

1

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

1

2

4

1

3

1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5

3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1

ΛΑΜΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

1

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΛΑΜΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

3

1

1

8
1

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
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ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

1

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

5

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

1

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

1

ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ

1

ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

3

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

1

ΤΟΥΜΠΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Σύνολο:
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