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Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό
θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό

«Ενέργεια Δ- Επιδότηση

«EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον
κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια
Αττικής (EL30)»

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έχοντας υπόψη την με αριθμ.
35134ν/16-6-2020

(ΦΕΚ

2639/Β/30-6-2020)

Απόφαση

του

Υπουργού

Εργασίας

και

Κοινωνικών

Υποθέσεων, καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής
και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
Έργου

με κωδικό

«Ενέργεια Δ-

πρόγραμμα Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του
Επιδότηση θέσεων

εργασίας

του

Έργου με κωδικό

«EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που
αφορούν

απολύσεις

σε

επιχειρήσεις

στον

κλάδο

58

της

NACE

Αναθ.

2(Εκδοτικές

δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)» να υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τρίτη 7-7-2020
και ώρα 11:00 πμ με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 27-9-2020 και ώρα 23:59 μμ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΣΥΝ: 1 Δημ.Πρόσκληση
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3
ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «Ενέργεια Δ- Επιδότηση
θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό
«EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον
κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια
Αττικής (EL30)»

ΑΘΗΝΑ 2020
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9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
9.1 – ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ....................
9.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ...................
9.3 – ΕΓΚΡΙΣΗ ............................................................................................
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10– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ...............
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10.2 –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
11 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ..........................................................
12 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ....................................................................
13 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΔΙΑΚΟΠΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
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14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΤΠ
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1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ -ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα έχει λάβει υπόψη τα έξης:
1. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) για την Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.
2.
Το ΠΔ 81/08-07-2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3.
Το ΠΔ 83/09-07-2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4.
Το ΠΔ 84/17-07-2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5.
Τη με αρ. Δ1.33086/11345/22-07-2019 (Β’3082) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων».
6.
Τη με αρ. 35565/Δ1.12010/08-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 550) Απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
7.
Τη με αρ. 58994/04-06-2019 (Β’2343) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.
8.
το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν.
2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄258).
9. Το άρθ. 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (70/Α),
10. Τον Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.
11. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) με αριθμ. 2185/1996 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου
1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και
λοιπές παρατυπίες,.
12. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ' αριθμ. 2988/1995 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου
1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,.
13. Τον Κανονισμό (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. Τη 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
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
15. Τον Κανονισμό (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 αφορά τον ορισμό των κύριων ομάδων
βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ),
16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών
στατιστικών μονάδων (NUTS).
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17. Τον ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ Τεύχος Α/ 19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 27, παρ. 1, όπως
ισχύει.
18. Τον ν. 4314/2014 (265/Β) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ.6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Την με αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας
Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.4314/2014.
20. Τον ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/ 2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 63 με τίτλο: «Τροποποίηση του άρθρου 45 του Ν.
4314/2014».
21. Το Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α'90)"Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων",
22. Τον ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4242/2014 (ΦΕΚ Α'50) «Ενιαίος
Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές
δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις».
23. Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) 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, Αξιολόγησης, Διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020»,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 6.5266/5.4663/20-04-2016 (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.
24. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση
κοινοτικών προγραμμάτων.
25. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και
παραστατικών.
26. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή́
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147),όπως ισχύει.
27. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για την
εφαρμογή και παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου περί ομαδικών απολύσεων του Ν.
1387/1983 (ΦΕΚ Α’ 110), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 απολύσεις.
28. Την αίτηση με κωδικό EGF/2018/003 EL/Atticapublishing την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.
29. Τη με αριθμ. CΟΜ(2018) 667 final/04-10-2018 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής σχετικά
με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας μετά
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τις απολύσεις στον κλάδο 58 της NACE αναθ. 2 (εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου
NUTS 2 περιφέρεια Αττικής (EL30), στην Ελλάδα.
30. Την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. (ΕΕ) 2019/275
της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα –
EGF/2018/003 EL/AtticaPublishing.
31. Τον ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α/205/2016) για την κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία και
ανάπτυξη των φορέων της.
32. Το ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 216 /Α /2011), και ιδιαίτερα το άρθρο 2 αυτού.
33. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κανονισμός «DeMinimis»).
34. Τον Κανονισμό (ΕΕ)1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 περί
της εφαρμογής των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013), όπως ισχύει.
35. Την από 25/4/2019 και με αριθμ. πρωτ. 46714 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 034/2 με
κωδ. 2019ΣΕ03420000 «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 58 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΤΗΣ ΝACE ΑΝΑΘ.2 ΣΤΗΝ ΕΠΠΕΔΟΥ NUTS
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ L30 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ EGF/2018/003EL/Attica publishing» και
ΑΔΑ 909Ν465ΧΙ8-ΡΦΓ.
36. Την με αριθμ. 1952/15-7-2016 Απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε το
Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 για τη διαχείριση
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
37. Τη με αριθμ. 58118/15-7-2016 Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία
συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ2.
38. Την με αριθμ. 635/8-3-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016) περί
«Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
39. Την με αριθμ. 353/7-2-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 883/Β/17-3-2017) περί
«Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του
ΟΑΕΔ.
40.
Την παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ
45/Α/9-3-1999)
41. Την από 25/4/2019 και με αριθμ. πρωτ. 46714 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 034/2 με
κωδ. 2019ΣΕ03420000 «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ 58 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) ΤΗΣ ΝACE ΑΝΑΘ.2 ΣΤΗΝ ΕΠΠΕΔΟΥ NUTS 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ L30 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ EGF/2018/003EL/Attica publishing» και ΑΔΑ
909Ν465ΧΙ8-ΡΦΓ.
42. Τη με αριθμ. Πρωτ. 0.1345/16-3-2020 Πρόσκληση προς τον ΟΑΕΔ για την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ’ Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον
κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια
Αττικής (EL30)».
43. Τη με αριθμ.πρωτ.01439/23-3-2020 (Α.Π.Φορέα 21918/19-3-2020 διαβιβαστικού εγγράφου
κατατεθείσα Πρόταση από τον ΟΑΕΔ και τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά.
44. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της
αξιολόγησης της πρότασης και στα σχετικά φύλλα αξιολόγησης.
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45. Την με αριθμ.πρωτ. 0.1544/1-4-2020 Εισήγηση Απόφασης Εκχώρησης της Προϊσταμένης της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ.
46. Την με αριθμ…0.1616/8-4-2020 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων περί ορισμού του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα της Ενέργεια Δ’ - Επιδότηση
θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό
«EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον
κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια
Αττικής (EL30)». Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ
2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ’- Επιδότηση θέσεων εργασίας».
47. Τη με αριθμ.0.1889/13-5-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ-ΑπΚΟ
48. Την με αριθμ.51017/22-5-2020 έκφραση γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) και
49. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 195.000€.
50. Τη με αριθμ. 35134ν/16-6-2020 (ΦΕΚ 2639/Β/30-6-2020)Απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία καταρτίστηκε η δράση : Ενέργεια Δ’-Επιδότηση
θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Προσαρμογής
στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν
απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικές
δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)».
2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1. Σκοπός της Ενέργειας Δ είναι η τοποθέτηση σε θέση εργασίας στην τοπική αγορά πενήντα
(50) πρώην εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του κλάδου Εκδοτικές Δραστηριότητες που
απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 29/05/2017 μέχρι 28/02/2018 στην Περιφέρεια
οι
οποίοι
είναι
ωφελούμενοι
του
έργου
με
κωδ.
«EGF/2018/003
Αττικής,
EL/Atticapublishing»
και οι οποίοι έχουν αναβαθμίσει τις ατομικές δεξιότητες και τα
προσόντα τους μέσω δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής ή και Επαγγελματικής
Εξειδικευμένης Κατάρτισης που παρήχθησαν από προηγούμενες της Δ’ ενέργειες του ίδιου
έργου.
2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια
Αττικής.
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
1. Η Δράση εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 001.
2. Ο προϋπολογισμός για την Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με
κωδικό
«EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020
με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE
Αναθ. 2(Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής
(EL30)» και καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2.
3.
Η
συγχρηματοδοτούμενη
δημόσια
δαπάνη,
ήτοι:
195.000,00
ευρώ
(όπου
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το 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:
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□ Για το έτος 2020 :135.000,00 €
□ Για το έτος 2021: 60.000,00 €
4. Στο πλαίσιο του ΕΤΠ 2014-2020 ως επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή ορίστηκε η Αττική ως
εξής:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 46
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 001
ΠΕΔΙΟ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ/
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(1)

(2)

(3)

102

Δράσεις
Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση

Δεν 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 εργασίας- (μονάδα μέτρησης: άτομα, τιμή στόχος :
50.
7. Ο κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣ-ΕΤΠ είναι ΟΑΕΔ_ (ΑΑ 4289)
4. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1. Σύμφωνα με τη με αριθμ. Πρωτ. 0.1616/8-4-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΞΧΧ46ΜΤΛΚ-ΣΟΔ/ΦΕΚ 1553
Β 23/04/2020) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως Ενδιάμεσος
Φορέας της Ενέργειας Δ-Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό
«EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες
που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικές
δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)».
2. Η δράση θα υλοποιηθεί από τα ΚΠΑ2 (Γραφεία Απασχόλησης και Γραφεία Παρακολούθησης
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης) του Οργανισμού σύμφωνα με τις με αριθμ.2505/57/247-2018, 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του Δ.Σ..
5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική
δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 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.
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3. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης
στο πρόγραμμα.
4. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:
-η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και
-η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση
όπως επίσης και
- η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 του ν.4488/2017 (Α΄137)
- η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα,
- η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του Κεφαλαίου 325 του Α.Κ.
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 ενταχθεί 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 ελέγχεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης που περιγράφεται
στο κεφ.9 της παρούσας.
9. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού όταν, τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής
της αίτησης, συντελείται κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:
• Συνταξιοδότηση 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.
• Οικειοθελής αποχώρηση.
• Φυλάκιση και ο θάνατος.
• η οικειοθελής αποχώρηση που δεν θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το
Κεφ. 38 του ν.4488/2017,
• η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας
αλλοδαπών εργαζόμενων.
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.
10. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
στην Περιφέρεια Αττικής.
11. Δεν εντάσσονται:
Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη
του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν.
3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
ΙΙ. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την 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/Δ1632/2011 (Β’ 266) ως «υψηλής» ή «πολύ 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
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Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, 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 διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης
παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης.
IV. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν.
1407/2013 (άρθρο 1 και 2 ) σύμφωνα με το 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 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 Δήλωση, κατά την αίτηση χρηματοδότησης ή την αξιολόγηση, 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 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
μία επιχείρηση βάσει του προγράμματος
(de-minimis). Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί
αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών
ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.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, 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 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 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 την
πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.
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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.1 του άρθρου 6 του Καν.1407/2013
καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (deminimis) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης », σύμφωνα με τις «αριθμ. πρωτ. : 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 Οδηγίες στους
φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο
2014-2020» και το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
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 χορήγησης 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 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία
από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων
άλλης επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ)
του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία
επιχείρηση.
6. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι επιχειρήσεων του κλάδου
58 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) της ΝACE ΑΝΑΘ.2 στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειας
Αττικής L30 με κωδικό έργου EGF/2018/003EL/Attica publishing» οι οποίοι έχουν ωφεληθεί
από δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ίδιου έργου
και οι οποίοι θα υποδειχθούν από την Αρχή Διαχείρισης/Φορέα Υλοποίησης της Ενέργειας Α του
έργου και στη συνέχεια με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ2.
Οι ωφελούμενοι πρέπει να διαθέτουν:
α. δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξη και πρόσληψη τους από την
δικαιούχο
επιχείρηση.
β. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Εξατομικευμένο Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο
θα έχει ετοιμάσει για αυτούς ο φορέας υλοποίησης της Ενέργειας Α του ως άνω έργου.
γ. επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης μέσω της διαδικασίας profiling.
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Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:
α. για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, 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 Δ.Σ. στις Α.Ε.
- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)
- τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98,
- προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς
ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό
σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα
άτομα αυτά,
- προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις
υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης) και
- προσλαμβάνονται για να απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
Οι ωφελούμενοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση. Η Αρχή Διαχείρισης/Φορέας Υλοποίησης
αποστέλλει το
Εξατομικευμένο Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης στον ΟΑΕΔ, 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 ΑΣΔ.
7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 50 ανέργων
εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι εντάχθηκαν σε προγενέστερες δράσεις του
έργου με κωδ.EGF/2018/003 EL/Atticapublishing που θα υποδειχθούν από την Αρχή
Διαχείρισης/ ΦΥ του έργου. Επισημαίνεται, ότι οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο
που υπάγεται στο πρόγραμμα, από την ημερομηνία πρόσληψης του.
2. Η πρόσληψη των ανέργων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα από τις 9-10-2020 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 σε
επιδοτούμενη θέση εργασίας συνάπτεται μετά την ολοκλήρωση τυχόν παρακολούθησης της
Κατάρτισης από τον καθένα ωφελούμενο του Έργου και για τις περιπτώσεις ωφελουμένων που
συμμετέχουν στην εν προκειμένω Ενέργεια.
4. Για οποιαδήποτε πρόσληψη πραγματοποιηθεί μετά τις 9-10-2020, 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 4.733 ευρώ για το 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 δράση έχει διάρκεια έξι μηνών. Ακολούθως, οι εργοδότες αναλαμβάνουν
την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για άλλους έξι μήνες χωρίς επιχορήγηση.
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8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην
παρούσα Δημόσια 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 ΟΑΕΔ πριν από την υποβολή της
αίτησης 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.
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 επιχειρήσεις που
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) του ΟΑΕΔ 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).
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 (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει
κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Επιχειρήσεις που είναι
ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ πρέπει να προσέλθουν
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν από την υποβολή της αίτησης, εφόσον απαιτείται,
για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
γ. Όταν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό
Σύστημα (portal) του Οργανισμού, μπορούν να εγγραφούν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής,
μέσω διασύνδεσης με το
TAXISnet, αποκτώντας έτσι άμεσα πρόσβαση σε όλες τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη απόκτησης κωδικού πρόσβασης από τον ΟΑΕΔ.
δ.Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 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 ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Π.Σ. του ΟΑΕΔ, το
αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα Π.Σ. της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (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 και τυχόν λοιπά επιθυμητά προσόντα
πρόσληψης (πχ ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, κα).
στ. Στην αίτηση, η επιχείρηση 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 κρατικών ενισχύσεων.
ζ. Όταν επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικές αιτήσεις για περισσότερα από ένα υποκαταστήματά
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της, σε διαφορετικά ΚΠΑ, η υπηρεσία μέσω του ΟΠΣ ΟΑΕΔ οφείλει να ελέγχει τον αριθμό
των αιτουμένων θέσεων, ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του ποσού
των κρατικών
ενισχύσεων (deminimis).
η. Το ΠΣ ΟΑΕΔ 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 στις 7-7-2020 και ώρα 11:00
πμ, με καταληκτική ημερομηνία την 27-9-2020 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 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 κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή κατά την αξιολόγηση της αίτησής
της.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ -ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
9.1. Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης
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 0.1345/16-3-2020 πρόσκληση της Α.Δ.
2. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών
συστημάτων, οι ανωτέρω προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της
λειτουργίας τους.
3. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή 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, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης και το οποίο δύναται να τροποποιηθεί με
Υπουργική Απόφαση μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
9.2 Κριτήρια Αξιολόγησης - Διαδικασία Αξιολόγησης
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 κεφ.5.
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 από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης – αξιολογητές οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν
ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που
εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ο οποίος γίνεται εντός
του κράτους μέλους και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν,
εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης
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από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του αρχείου της Υπηρεσίας, του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ, των ΠΣ της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΕΦΚΑ, του Π.Σ. ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων
(deminimis) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 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 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 της Περιφερειακής Διεύθυνσης 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 Διευθύνσεων ή των ΚΠΑ2 αντίστοιχα.
8. Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ή Γραφείο Απασχόλησης ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και
το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του
δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.
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 ΟΑΕΔ αξιολογούνται:
α) η Υπεύθυνη Δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του Ν.1599/1986 σχετικά με τη σώρευση
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) 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. ΚΜΚΕ 00178 ΕΞ2018 ΕΜΠ/20-6-2018 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. 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 Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν
καταβληθεί, εμφανίζονται στις 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 Έγκριση
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 Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα διαβιβαστεί στον
ΟΑΕΔ από την Αρχή Διαχείρισης/Φορέα Υλοποίησης καθώς και του επικαιροποιημένου ατομικού
σχεδίου δράσης μεσω της διαδικασίας του profiling, λαμβάνοντας υπόψη:
α.Το συστατικό σημείωμα και τη λίστα των 50 ωφελουμένων που θα υποδειχθούν από την Αρχή
Διαχείρισης/ Φορέα Υλοποίησης του ως άνω έργου
β. την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση.
3. Η σύζευξη γίνεται από το ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιχείρηση 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.
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5. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών
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 στο email το οποίο δήλωσαν κατά την αίτησή τους .
7. Στη συνέχεια εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης πράξεων, για το σύνολο των εγκεκριμένων
πράξεων.
9.4 Διαδικασία Ενστάσεων
1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης
του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών
(Απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 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
Διευθύνσεων). Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και στην περίπτωση που η
αίτηση χρηματοδότησης έχει εγκριθεί με τροποποιημένα στοιχεία (π.χ. αριθμό εργαζομένων
που δικαιούται η επιχείρηση),
β) οι ενστάσεις για την απόρριψη καταβολής επιχορήγησης, απένταξη της πράξης 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 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 να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο
στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της
αρμόδιας Υπηρεσίας.
5. Στη συνέχεια και στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης του δικαιούχου από την Επιτροπή
Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τους Προϊσταμένους
των ΚΠΑ 2 ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων για τα ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση, σύμφωνα
με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσης
6. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η
εγκριτική απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.
10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
10.1 Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης
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 που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.
Β) Δικαιολογητικά
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 εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία:
α.α. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,
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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 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 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.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε
ηλεκτρονική μορφή, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία
που εμπεριέχονται είναι αληθή. Ειδικότερα στην πρώτη υποβολή των Α.Π.Δ. υποβάλλονται και
οι Α.Π.Δ. 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), η επιχείρηση προσκομίζει 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 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
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 Παρακολούθηση πράξεων – επαληθεύσεις – πιστοποιήσεις
Α. Διοικητική 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 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 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.
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2. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο
υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες 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 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 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.
Γ. Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων
1. Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων
αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ.
όπως ισχύει, σε ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕΔ προκειμένου 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 ΟΑΕΔ
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
α. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από
τους ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕΔ και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του
προγράμματος.
β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές/ υπαλλήλους του
ΟΑΕΔ 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 deminimis (Καν. 1407/2013).
Δ. Υποβολή αντιρρήσεων
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 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:
ανάκληση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης, κτλ), η οποία κοινοποιείται στην
επιχείρηση.
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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 Δ/νσης του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Για τις περιπτώσεις των δημοσιονομικών διορθώσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο κεφ.13 της
παρούσας .
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 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 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.
 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
ΟΑΕΔ, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.
12.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά τη λήξη του φυσικού και 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 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 ΟΠΣ ΕΤΠ και ενημερώνεται
αντίστοιχα ο Δικαιούχος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ -ΔΙΑΚΟΠΉ -ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
13.1 Υποχρεώσεις δικαιούχων
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,
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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, 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.
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 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 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 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 στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το
ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει
σταθερός.
10. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού για το δεσμευόμενο προσωπικό εφόσον προσκομίζονται
τα απαραίτητα 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 στην παρούσα. Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του
προγράμματος δεν μπορούν να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
13.2 Διακοπή- Δημοσιονομική Διόρθωση
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 ΟΑΕΔ.
2. Επίσης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 98 «Απόδοση εσόδων υπέρ τρίτων» του
ν.4270/2014 (143/Α).
3. Ως προς την δημοσιονομική διόρθωση εφαρμόζονται τα εξής:

-η Κ.Υ.Α. Αριθμ. 126829/EΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 278/21.12.2015) «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με
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το αρ. 22 του Ν. 4314/2014 η με αριθμ. 11319/09-09-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
3048/Β/23-09-2016)

-η με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) 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, Αξιολόγησης,
Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως ισχύει.
-το άρθ. 3 της με αριθμ. 0.1616/8-4-2020Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων περί ορισμού του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα της Ενέργειας Δ-Επιδότηση
θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Προσαρμογής
στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν
απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικές
δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)». Ανάθεση
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν
στην Ενέργεια Δ’- Επιδότηση θέσεων εργασίας».
4. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι ο Προϊστάμενος
του ΚΠΑ2.
5. Όταν προτείνεται δημοσιονομική 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 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.
14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 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 οποία θα καταχωρούνται όλες οι
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Αρχή Διαχείρισης
του ΕΤΠ.
γ. Να διαθέτουν, εφόσον ζητηθούν, στην Αρχή Διαχείρισης του ΕΤΠ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή
Ελέγχου, και σε όλα τα ελεγκτικά 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 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 προβλέπονται στο Άρθρο 12 του του Καν.
1309/2013 και ειδικότερα :
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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 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 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 Διαχείρισης του ΕΤΠ, στη διαδικτυακή πύλη http://egf-greece.gr,
καθώς και η αναφορά 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, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης
της πράξης.
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 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 Δημοσίου ή
των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε
κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας ενίσχυσης.
2. Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
-

15. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1. Η πρόσκληση της δράσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
2. Επίσης συντάσσονται δελτία τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των
ανέργων, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και αποστέλλονται,
μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ, στον ημερήσιο τύπο.
3. Ο ΟΑΕΔ 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 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 ΟΑΕΔ συμμορφώνεται προς τον ν. 2472/1997 προκειμένου αφενός να τηρούνται οι
απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού
(ΕΕ) 679/2016, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου
2016 για την Προστασία των Δεδομένων.
6. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης
στις ομάδες-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν,
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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 Διαχειριστικής Αρχής του ΕΤΠ.
16. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
•

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

•

Παράρτημα ΙΙ Πίνακας ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό.

•

Παράρτημα IΙI Παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ένωσης
(ΣΛΕΕ).

•

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

•

Παράρτημα V Πινάκας ωφελουμένων που εντάσσονται στην Ενέργεια Δ, ανά ΚΠΑ2 και
ειδικότητα.

23

ΑΔΑ: ΨΩΝΧ4691Ω2-ΘΔΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.
4 Ν. 1599/1986)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
(DEMINIMIS)

ΠΡΟΣ(1):

ΟΑΕΔ (Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΤΠ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

Αριθ:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

Α. Η επιχείρηση …………………………………………………, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, η οποία υποβάλλει αίτηση
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επιχειρήσεων με τις οποίες αποτελεί ενιαία επιχείρηση, έχει λάβει κατά τα
δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας:
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DEMINIMIS)
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση καθώς και τυχόν επιχειρήσεις με τις οποίες
αποτελεί ενιαία επιχείρηση

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ*

ΑΦΜ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα με τίτλο Ενέργεια
Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό Ενέργεια Δ-Επιδότηση θέσεων εργασίας του
Έργου με κωδικό
«EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο:
«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικές
δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)» αθροιζόμενη με άλλες
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι επιχειρήσεις που συνιστούν με την
αιτούσα ενιαία επιχείρηση) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ. Ως ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής
απόφασης .
Γ. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και
ασυμβίβαστης 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 DeMinimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ.
(Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση καθώς και σε αυτές που συνιστούν με την αιτούσα
ενιαία επιχείρηση).

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
& ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ*

ΑΦΜ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
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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:

…… 20….
Ο/ Δηλ.
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΑ2
με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό
ΡΟΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
όπως περιγράφεται στο Οργανόγραμμα
ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας για τη
διαχείριση
πράξεων
κρατικών
ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020
(Απόφαση ΔΣ 1952/39/15-07-2016)

Α/Α

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΠΑ2
(Απόφαση ΔΣ 1952/39/1507-2016)

1

ΝΑΞΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.
Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

2

ΠΑΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.
Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

3

ΘΗΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ.
Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

4

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΣΑΜΟΥ

5

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΠΑ2

6

ΘΑΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

7

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

8

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

9

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΚΠΑ2

10

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

11

ΣΑΠΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΠΑ2

12

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

13

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

14

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

ΚΠΑ

2
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15

ΑΛΜΥΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ

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
Δ/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 Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ

25

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

26

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

27

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ

28

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

29

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΥΡΓΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ2

30

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΚΠΑ2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΠΑ

2

ΚΠΑ2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
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 και
πεπόνων

Κεφάλαιο 9

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

Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12

Δημητριακά
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

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 ή αλοιφώδη, ακαθάριστα
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 (similisaindoux) και
έτερα βρώσιμα λίπη παρασκευασμένα

15.17

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

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσματα
μαλακίων

κρεάτων,

ιχθύων,

μαλακοστράκων

και

Κεφάλαιο 17
17.01

Σάκχαρις
τεύτλων
στερεάνκατάστασιν

και

σακχαροκαλάμου,

εις

17.02

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

17.03

Μελάσσαι, έστω και αποχρωματισμέναι

17.05(*)

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

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, 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 των μιστελιών)
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22.07

Μηλίτης, απίτης, υδρόμελι και έτερα ποτά προερχόμενα εκ
ζυμώσεως

ex 22.08(*)
ex 22.09(*)

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

ex 22.10(*)

Όξος εδώδιμον και υποκατάστατα αυτού εδώδιμα

Κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών
διατροφής. Τροφαίπαρεσκευασμέναι δια ζώα

ειδών

Κεφάλαιο 24
24.01

Καπνός
ακατέργαστος
Απορρίμματα καπνού

ή

μη

βιομηχανοποιημένος.

Κεφάλαιο 45
45.01

Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίμματα φελλού.
Φελλός εις θραύσματα, κόκκους ή κόνιν

Κεφάλαιο 54
54.01

Λίνον, ακατέργαστον, μουσκευμένον, αποφλοιωμένον,
κτενισμένον ή άλλως πως κατειργασμένον, μη όμως
νηματοποιημένον:
Στυπία
και
απορρίμματα
(περιλαμβανομένου και του εκ της ξάνσεως νημάτων,
υφασμάτων ή ρακών προερχομένου λίνου)

Κεφάλαιο 57
57.01

Κάνναβις (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, μουσκευμένη,
αποφλοιωμένη, κτενισμένη ή άλλως κατειργασμένη, αλλά μη
νηματοποιημένη. Στυπία και απορρίμματα καννάβεως
(περιλαμβανομένων και των προερχομένων εκ της ξάνσεως
νημάτων, υφασμάτων ή ρακών)

(*) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο 1 του κανονισμού αριθ. 7α του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της 18ης Δεκεμβρίου
1959 (ΕΕ 7 της 30.1.1961, σ. 71/61)
BA3.1.201 (GR-wd) Parartima I Synth.E.E. 14-12-04
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
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·
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων
που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες
επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς·
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη
μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία
και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την
εξαγωγική δραστηριότητα·
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται
στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή
περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους
αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν,
με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι
δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2 Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:
α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, με
εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000·
β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία
προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής
εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής
προέλευσης για την πρώτη του πώληση·
γ) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την
προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με
εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή
μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια
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τέτοια πρώτη πώληση
· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς
καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό
αυτό χώρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΠΑ2 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΠΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
ΚΠΑ2 ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΠΑ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
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