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ΘΕΜΑ: Τροποποίθςθ τθσ με αρικμ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) απόφαςθσ των Υπουργϊν Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει
Ζχοντασ υπόψθ:
1. το άρκρο 74 παρ. 6 του ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ»( Α’115), όπωσ ιςχφει,
2. το άρκρο 8 του ν. 1545 /1985 «Εκνικό ςφςτθμα προςταςίασ από τθν ανεργία και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ91),
3. το άρκρο 51 του ν.1892/1990 «Για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’101),
4. τον ν.2190/1994 «Σφςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων
διοίκθςθσ» (Αϋ28),
5. τον ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (Α’87),
6. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ ΟΑΕΔ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 258),
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7. τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143),
8. το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα», που κυρϊκθκε με
το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά
όργανα» (Αϋ 98) και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν. 4622/2019 (Αϋ 133),
9. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των
κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α’ 133),
10. τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1407/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με τθν εφαρμογι των
άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ
ςθμαςίασ (ΕΕ L 352 τθσ 24. 12.2013 ς. 1 ζωσ 8),
11. τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων),
12. τθν παρ. 2 του άρκρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Αϋ145),
13. το π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ»
(Αϋ168),
14. το π.δ. 81/2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων και κακοριςμόσ των
αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων» (Α’ 119),
15. το π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν» (Αϋ 121),
16. το π.δ. 84/2019 «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν/Ενιαίων
Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων» (Αϋ123),
17. το π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ181),
18. τθ με αρικμ. 340/18-7-2019 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ
αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο Σκυλακάκθ» (Βϋ3051),
19. τθ με αρικμ. οικ. 28286/450/20-6-2017 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ
επιχειριςεων, φορζων και οργανιςμϊν του δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του
ν.1892/1990 και επιχειριςεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ (Διμων και
Περιφερειϊν) του ν. 3852/2010, οι οποίεσ αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα για τθν απαςχόλθςθ
μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν», (Βϋ2307), όπωσ τροποποιικθκε με τθ με
αρικμ.οικ.66837/1486/20-12-2018 (Βϋ 5764) κοινι υπουργικι απόφαςθ,
20. το με αρικμ. 24015/09-04-2020 ζγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο μασ διαβιβάςτθκε θ με αρικμ. 2235/40/0704-2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ,
21. τθ με αρικ. 25342/23-4-2020 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του
ΟΑΕΔ,
22. τθ με αρικμ. 15304/388/21-04-2020 απόφαςθ Υποσργού Εργασίας και Κοινφνικών Υποθέσεφν περί
έγκρισης ανάληυης πολσετούς σποτρέφσης (ΑΔΑ: Ω6Ψ446ΜΤΛΚ-8Θ0),
23. τθ με αρικμ. 20561/1137/01-06-2020 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων,
24. τθν πορεία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, τθν ανάγκθ αναδιαμόρφωςθσ των προχπολογιςκζντων
δαπανϊν του ΟΑΕΔ κατ’ ζτοσ και επζκταςθσ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ζωσ το 2024 , κακϊσ και τθν
ανάγκθ φπαρξθσ ανοιχτϊν προγραμμάτων προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ,
25. το γεγονόσ ότι το υλοποιοφμενο πρόγραμμα προςφζρει ςτουσ ωφελοφμενοφσ του, μακροχρόνια ανζργουσ,
θλικίασ 55 ζωσ 67 ετϊν που ζχουν αποκοπεί από τθν αγορά εργαςίασ, απαςχόλθςθ εξυπθρετϊντασ
ταυτόχρονα το δθμόςιο ςυμφζρον,
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26. τo γεγονόσ ότι από τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ προκαλείται ςυνολικι δαπάνθ φψουσ ζωσ διακοςίων
εννζα εκατομμυρίων εξακοςίων χιλιάδων ευρϊ (209.600.000,00 €), θ οποία κατανζμεται ωσ εξισ:
α. Σε βάροσ των προχπολογιςμϊν των δικαιοφχων, φορζων τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ, προκαλείται δαπάνθ
ποςοφ ζωσ πενιντα δφο εκατομμυρίων τετρακοςίων χιλιάδων ευρϊ (52.400.000,00 €), θ οποία ςτθν
παροφςα φάςθ δε δφναται να επιμεριςτεί, κακϊσ θ πρόςκλθςθ προσ τουσ δικαιοφχουσ ζπεται τθσ
δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ και δεν μποροφν να προςδιοριςτοφν εκ των προτζρων οι δικαιοφχοι και ο
αρικμόσ των προςλαμβανομζνων ανά δικαιοφχο.
β. Σε βάροσ του προχπολογιςμοφ του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), προκαλείται επιπλζον δαπάνθ φψουσ ζωσ τριάντα
εφτά εκατομμυρίων διακοςίων χιλιάδων ευρϊ (37.200.000,00 €), πζραν τθσ αρχικά προβλεπόμενθσ ςτθν
με αρικμ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Βϋ 2307) κοινι υπουργικι απόφαςθ, όπωσ ιςχφει. Θ ςυνολικι δαπάνθ
αναμζνεται να ανζλκει ζωσ το ποςό των εκατόν πενιντα επτά εκατομμυρίων διακοςίων χιλιάδων ευρϊ
(157.200.000,00 €) και θ κατανομι αυτισ κατ’ ζτοσ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
για το 2018:
2.470.000,00 €
για το 2019:
4.750.000,00 €
για το 2020: ζωσ 20.000.000,00 €
για το 2021: ζωσ 45.000.000,00 €
για το 2022: ζωσ 50.000.000,00 €
για το 2023: ζωσ 30.000.000,00 €
για το 2024: ζωσ 4.980.000,00 €.

Αποφαςίζουμε
Τθν τροποποίθςθ τθσ με αρικμ.οικ.28286/450/20-6-2017 απόφαςθσ των Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Οικονομικϊν, εφεξισ ωσ: «Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ
για τθν απαςχόλθςθ μακροχρόνια ανζργων, θλικίασ 55-67 ετϊν α) ςε κάκε είδουσ Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοφσ του δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ
επαναοριοκετικθκε με το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα
και γ) επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ (Διμων και Περιφερειϊν) του ν.
3852/2010 (Α’ 87) που αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα», ωσ εξισ:
Α. Το άρκρο 1 τροποποιείται ωσ εξισ:
« Άρκρο 1
Στόχοσ του προγράμματοσ
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία 10.000 κζςεων εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, για τθν
απαςχόλθςθ μακροχρόνια ανζργων, θλικίασ 55 ζωσ 67 ετϊν.
Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε: α) ςε κάκε είδουσ Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β)
επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοφσ του δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ επαναοριοκετικθκε από το άρκρο 51
του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα και γ) επιχειριςεισ τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ (Διμων και Περιφερειϊν) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που αςκοφν
τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα.».
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Β. Θ παρ. 1 του άρκρου 2 τροποποιείται ωσ εξισ:
«Άρκρο 2
Πλαίςιο ζνταξθσ – χρθματοδότθςθ
1. α. H ςυνολικι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ προβλζπεται να ανζλκει ζωσ το ποςό των
διακοςίων εννζα εκατομμυρίων εξακοςίων χιλιάδων ευρϊ (209.600.000,00 €), εκ των οποίων ποςό φψουσ ζωσ
157.200.000,00 € καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ και ποςό φψουσ ζωσ 52.400.000,00 €
καλφπτεται από τουσ προχπολογιςμοφσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ.
β. Θ δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, θ οποία καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ
(ΚΑΕ 2493), προβλζπεται να ανζλκει ζωσ το ποςό των 157.200.000,00 € και κατανζμεται ςε ετιςια βάςθ ωσ
εξισ:
για το 2018: ζωσ 2.470.000,00 €
για το 2019: ζωσ 4.750.000,00 €
για το 2020: ζωσ 20.000.000,00 €
για το 2021: ζωσ 45.000.000,00 €
για το 2022: ζωσ 50.000.000,00 €
για το 2023: ζωσ 30.000.000,00 €
για το 2024: ζωσ 4.980.000,00 €.
γ. Θ δαπάνθ που προκαλείται από τθν εφαρμογι του προγράμματοσ και καλφπτεται από πόρουσ των
δικαιοφχων φορζων, εκτιμάται ότι κα ανζλκει ζωσ το ποςό των 52.400.000,00 €».
Γ. Στο τζλοσ τθσ παρ.2 του άρκρου 2 προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ:
«Οι δικαιοφχοι τθσ περίπτωςθσ α) τθσ παρ.1 του άρκρου 4 τθσ παροφςασ, δεν υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ
των κανόνων κρατικϊν ενιςχφςεων, κακότι χρθματοδοτοφνται για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που εμπίπτουν
ςτισ ουςιϊδεισ λειτουργίεσ του κράτουσ, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ, οι οποίεσ δεν κεωροφνται
οικονομικζσ.».
Δ. Θ παρ. 1 του άρκρου 4, αντικακίςταται ωσ εξισ:
« Άρκρο 4
Δικαιοφχοι, ωφελοφμενοι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ
1. Δικαιοφχοι του προγράμματοσ είναι:
α) κάκε είδουσ Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
β) επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοί του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ επαναοριοκετικθκε με βάςθ το
άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα,
γ) επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ (Διμων και Περιφερειϊν) του ν.
3852/2010, που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα.

4

ΑΔΑ: ΩΦΠΔ46ΜΤΛΚ-Δ9Ε

Δεν εντάςςονται:
α. Οι επιχειριςεισ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Διμων και Περιφερειϊν) που
δεν αςκοφν τακτικι οικονομικι δραςτθριότθτα.
β. Τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου δθμοςίου χαρακτιρα και ςκοποφ, που «εξιλκαν» από τον δθμόςιο
τομζα, με νομοκετικι ρφκμιςθ, ι όςα ρθτά εξαιρζκθκαν, κατά τθ ςφςταςι τουσ, από αυτόν.
γ. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ του Δθμοςίου που εξ υπαρχισ δεν υπιχκθςαν ςτο δθμόςιο τομζα, κακϊσ και τισ
δθμόςιεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), που «εξιλκαν» από τον δθμόςιο τομζα, αν και οι δθμόςιεσ
αρχζσ αςκοφν ςε αυτζσ, άμεςα ι ζμμεςα, κακοριςτικι επιρροι.
δ. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν ι παραγωγισ αγακϊν γενικότερου οικονομικοφ ςυμφζροντοσ, οι
οποίεσ εξιλκαν από τον ζλεγχο του Δθμοςίου ι ουδζποτε υπιχκθςαν ςε αυτόν και δεν αποτελοφν δθμόςιεσ
επιχειριςεισ.
ε. Τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου μθ δθμόςιου χαρακτιρα, αλλά κοινωφελοφσ ςκοποφ, κακϊσ και τα
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου διεκνοφσ χαρακτιρα (ελλθνικοί φορείσ διεκνοφσ χαρακτιρα), τα οποία
αςκοφν ζργο γενικότερθσ ςθμαςίασ και για τα οποία εκδθλϊνεται θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ εποπτείασ του
κράτουσ.
ςτ. Οι ακόλουκεσ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοί, οι οποίεσ ευρίςκονται εκτόσ του δθμοςίου τομζα,
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 1 και το άρκρο 15 του Ν. 3429/2005 (314 Α’):
αα. Οι ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο ανϊνυμεσ εταιρείεσ, εφόςον το Δθμόςιο ι άλλα νομικά πρόςωπα του
δθμόςιου τομζα ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό τουσ κεφάλαιο, με οποιοδιποτε ποςοςτό ςυμμετοχισ.
ββ. Οι ςυνδεδεμζνεσ, με τισ ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο επιχειριςεισ, ανϊνυμεσ εταιρείεσ.
γγ. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ, για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζναρξθσ διαδικαςιϊν αποκρατικοποίθςθσ.
η. Επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοί ςε βάροσ των οποίων εκκρεμεί ανάκτθςθ προθγοφμενων κρατικϊν
ενιςχφςεων.
θ. Οι επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ, ςτουσ οποίουσ δεν εφαρμόηεται
ο Καν.1407/2013 (ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του Κανονιςμοφ).
κ. οι εποχικζσ επιχειριςεισ για τθν πρόςλθψθ επιχορθγοφμενων ωσ εποχικό προςωπικό τουσ.».

Ε. Θ παρ. 1 του άρκρου 5 τροποποιείται ωσ εξισ:
« Άρκρο 5
Διαδικαςία υπαγωγισ δικαιοφχων
1. α) Τα κάκε είδουσ Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοί του
δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ επαναοριοκετικθκε με βάςθ το άρκρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που
αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα και γ) επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου
βακμοφ (Διμων και Περιφερειϊν) του Ν. 3852/2010», που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα και επικυμοφν
να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα, υποβάλουν αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο, ωσ πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ
των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ο.Α.Ε.Δ., με τθ χριςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ
(Ονομαςία Χριςτθ και Συνκθματικό), τθν «Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο εν λόγω πρόγραμμα. Θ αίτθςθ είναι
αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ (www.oaed.gr).
Οι δυνθτικά δικαιοφχοι του άρκρου 4, οι οποίοι ζχουν υποχρζωςθ τιρθςθσ του ν. 4270/2014, οφείλουν να
ζχουν εκδϊςει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τα ζτθ κατά τα οποία προτίκενται να
απαςχολιςουν τουσ ωφελοφμενουσ. Κατά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ αποςτζλλουν ςυνθμμζνα και
τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του αρμοδίου οργάνου για τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ δζςμευςθσ τθσ πίςτωςθσ, ειδάλλωσ
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δεν είναι δυνατι θ υπαγωγι τουσ ςτο πρόγραμμα. Θ δαπάνθ αυτι, για τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ,
κα πρζπει να αντιμετωπίηεται κατ’ ζτοσ εντόσ του τικζμενου δθμοςιονομικοφ ςτόχου.».
ΣΤ. Θ παρ. 1 του άρκρου 6 τροποποιείται ωσ εξισ:

«Άρκρο 6
Ποςό και ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ
«1. Ποςό επιχοριγθςθσ.
Ωσ ποςό επιχοριγθςθσ ορίηεται το 75% του μθνιαίου μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ του
ωφελοφμενου με ανϊτατο όριο τα 750 ευρϊ μθνιαίωσ.
Θ επιχοριγθςθ υπολογίηεται για κάκε μινα πλιρουσ απαςχόλθςθσ για τουσ μιςκωτοφσ και για τουσ
θμερομιςκίουσ το ανϊτερο μζχρι είκοςι πζντε (25) θμζρεσ αςφάλιςθσ. Στο μιςκολογικό και μθ μιςκολογικό
κόςτοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ακακάριςτεσ πραγματικζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ και οι ειςφορζσ που βαρφνουν
τον εργοδότθ. Οι αποδοχζσ και θ αςφάλιςθ των επιχορθγουμζνων κακορίηονται από τθν κείμενθ εργατικι και
αςφαλιςτικι νομοκεςία.
Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τουσ ενταγμζνουσ κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ δικαιοφχουσ με τουσ
περιοριςμοφσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2.».

Η. Θ παρ. 1 του άρκρου 7 τροποποιείται ωσ εξισ:

«Άρκρο 7
Διαδικαςία καταβολισ επιχοριγθςθσ-επαλθκεφςεισ-υποβολι αντιρριςεων
«1.Εντόσ των πρϊτων ενενιντα (90) θμερϊν που ακολουκοφν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Α.Π.Δ. του
κάκε διμινου απαςχόλθςθσ, ο δικαιοφχοσ υποβάλλει τθν αίτθςθ με τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ ι
θλεκτρονικι μορφι. Οι δικαιοφχοι που ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα για τα υποκαταςτιματά τουσ,
υποβάλλουν τθν αίτθςθ για τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ (για τα υποκαταςτιματα) ςτθν Υπθρεςία (ΚΠΑ2)
ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει το υποκατάςτθμα που απαςχολείται ο επιχορθγοφμενοσ.
Με τθ Δθμόςια Πρόςκλθςθ ορίηεται ο τρόποσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ και των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν για τθν
καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ.».
Θ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ με αρικμ. οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (Βϋ 2307) όπωσ ιςχφει.
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Θ ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

O ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ
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Κοινοποίηςη
1. Εκνικό Τυπογραφείο (Για δθμοςίευςθ)
2. ΟΑΕΔ – Διοίκθςθ
α. Γραφ. κ. Διοικθτι
β. Δ/νςθ Α5
Εςωτερικθ Διανομθ:
3. Γραφείο Υπουργοφ, κ. Βροφτςθ
4. Γραφείο Γεν. Γραμματζωσ, κ. Στρατινάκθ
5. Γραφείο Προϊςταμζνου τθσ Γεν. Διεφκυνςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία
και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία
6. Δ/νςθ Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία
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