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   ΑΠΟΦΑΘ 

 
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ - ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 
 
 

ΘΕΜΑ: «Ειδικό Πρόγραμμα προεργαςίασ για 2.000 ανζργουσ νζουσ, θλικίασ 18-29 ετϊν, 
περιοχϊν των Περιφερειϊν Δυτικισ Μακεδονίασ και Πελοποννιςου που επλιγθςαν από τισ 
επιπτϊςεισ τθσ απολιγνιτοποίθςθσ»  
 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Tθν παρ. 7 του άρκρου 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 
με τθν Οδθγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικϊν ελζγχων των ετιςιων και των 
ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν, για τθν τροποποίθςθ των Οδθγιϊν 78/660/ΕΟΚ και 
83/349/ΕΟΚ του υμβουλίου και για τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 84/253/ΕΟΚ του 
υμβουλίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ174). 

2. Tο άρκρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ Ο.Α.Ε.Δ. και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 
258). 

3. Tο άρκρο 29 του ν. 1262/1982 «Για τθν παροχι κινιτρων ενίςχυςθσ τθσ 
Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Χϊρασ και τροποποίθςθ ςυναφϊν 
διατάξεων» (Α’ 70). 

4. Tον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143). 

5. Tον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α’ 
133). 
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6. Tον ν. 4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν 
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 137). 

7. Tον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου 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/ ΓΚΠΔ). 

8. Tο άρκρο 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 
Όργανα, που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ 
νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα» (Α’98) και διατθρικθκε 
ςε ιςχφ με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133). 

9. Tθν παρ. 2 του άρκρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
διατάκτεσ» ( Α’ 145). 

10. Tο π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Α’ 168). 

11. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181). 
12. Tο π.δ. 147/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (Α’ 192). 
13. Tο π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων 

και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων 
μεταξφ Τπουργείων» (Α’ 119). 

14. Tο π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’ 121). 

15. Tο π.δ. 84/2019 «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 
Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» (Α’ 123). 

16. Σο π.δ. 62/2020 «Διοριςμόσ Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τπουργϊν» (Α’ 155). 
17. Σο π.δ. 2/2021  «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» 

(Α’ 2). 
18. Σθν υπ’ αρ. Τ 70/30-10-2020 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο κυλακάκθ» (Β’ 
4805).  

19. Σθν υπ’ αρ. 51875/7-05-2021  κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του 
Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Ιωάννθ Σςακίρθ» (Βϋ1867). 

20. Σθν υπ’ αρ. 63701/8-6-2021 (ΑΔΑ:Ψ2746ΜΣΛΡ-8ΓΑ) Απόφαςθ του Τφυπουργοφ 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. 

21. Σισ υπ’ αρ. 3345/61/15-6-2021 και 4191/82/28-7-2021 αποφάςεισ του Δ του ΟΑΕΔ. 
22. Σθν υπ’ αρ. 25030/26-2-2021 διατφπωςθ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Κρατικϊν 

Ενιςχφςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Επενδφςεων και ΕΠΑ  του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. 

23. Σθν υπ’ αρ. 61338/30-7-2021 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ. 

24. Σισ υπ’ αρ. 961/30-7-2021 (ΑΔΑ:Ω3ΗΣ4691Ω2-83Θ) και αρ.672/29-7-2021(ΑΔΑ: 
ΡΟ484691Ω2-3Θ) αποφάςεισ αναλιψεισ υποχρζωςθσ. 

25. Σθν υπ’ αρ. 56930/30-7-2021 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων. 

26. Σθν ανάγκθ προετοιμαςίασ των νζων ανζργων προκειμζνου να ενταχκοφν ςτθν 
αγορά εργαςίασ περιοχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και Πελοποννιςου 
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(ςτουσ Διμουσ Μεγαλόπολθσ, Σρίπολθσ, Γορτυνίασ, πάρτθσ, Οιχαλίασ και 
Καλαμάτασ), οι οποίοι πλιττονται από τθν ανεργία, ςτο πλαίςιο του χεδίου 
Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ (ΔΑΜ) για τθ δίκαιθ αναπτυξιακι μετάβαςθ των 
εν λόγω λιγνιτικϊν περιοχϊν ςε ςυνδυαςμό με τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ που 
παρατθροφνται ςτισ περιοχζσ αυτζσ. 

27. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ προκαλείται ςυνολικι δαπάνθ  
φψουσ ζωσ του ποςοφ των δεκατεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ (14.000.000,00 €) θ 
οποία  βαρφνει τον προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κα καλυφκεί από τθ 
χρθματοδότθςθ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) και κατανζμεται 
ςε ετιςια βάςθ ωσ εξισ: 
 Για το ζτοσ 2021:    500.000,00 ευρϊ 
 Για το ζτοσ 2022:  7.300.000,00 ευρϊ 
 Για το ζτοσ 2023:  6.200.000,00 ευρϊ, 

 
                                                   Αποφαςίηουμε 
 

Σθν κατάρτιςθ ειδικοφ προγράμματοσ προεργαςίασ για 2.000 ανζργουσ νζουσ, θλικίασ 18-29 
ετϊν, περιοχϊν των Περιφερειϊν Δυτικισ Μακεδονίασ και Πελοποννιςου που επλιγθςαν 
από τισ επιπτϊςεισ τθσ απολιγνιτοποίθςθσ, ωσ εξισ: 
 

Άρκρο 1 
κοπόσ του προγράμματοσ 

 
1.κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ προετοιμαςία δφο χιλιάδων (2.000) εγγεγραμμζνων 
ςτα μθτρϊα ανζργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ οι οποίοι κατοικοφν ςε περιοχζσ αρμοδιότθτασ 
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και Πελοποννιςου (ςτουσ Διμουσ Μεγαλόπολθσ, 
Σρίπολθσ, Γορτυνίασ, πάρτθσ, Οιχαλίασ και Καλαμάτασ), 18-29 ετϊν και απόφοιτοι 
οποιαςδιποτε εκπαιδευτικισ βακμίδασ, ςε εργαςιακό περιβάλλον του δθμοςίου ι του 
ιδιωτικοφ τομζα ενόψει τθσ ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτο πλαίςιο  τθσ 
παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ ςφμφωνα με το χζδιο Δίκαιθσ Αναπτυξιακισ Μετάβαςθσ 
(ΔΑΜ), ςε κρίςιμουσ τομείσ που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ, ςε ςυνδυαςμό με τα υψθλά 
ποςοςτά ανεργίασ βάςει των ςτοιχείων τθσ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ του Οργανιςμοφ 
Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ). 
2. Οι 2.000 κζςεισ προεργαςίασ του προγράμματοσ κατανζμονται, ανά Περιφζρεια, ωσ εξισ: 
i. Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ 1.450 κζςεισ 
ii. Περιφζρεια Πελοποννιςου (ςτουσ Διμουσ Μεγαλόπολθσ, Σρίπολθσ, Γορτυνίασ, πάρτθσ, 
Οιχαλίασ και Καλαμάτασ) 550 κζςεισ 
3.Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε α) ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςε Φορείσ Κοινωνικισ και 
Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (Κ.ΑΛ.Ο) και ςε β) επιχειριςεισ, φορείσ, οργανιςμοφσ του 
δθμοςίου, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπωσ ιςχφει, 
και επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ που αςκοφν 
τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα ςε περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και 
Πελοποννιςου (ςτουσ Διμουσ Μεγαλόπολθσ, Σρίπολθσ, Γορτυνίασ, πάρτθσ, Οιχαλίασ και 
Καλαμάτασ). 
4. Η δράςθ υλοποιείται ςε κφκλουσ ωσ εξισ: 
α) Ο πρϊτοσ κφκλοσ αφορά ςτθν προκιρυξθ 2.000 κζςεων προεργαςίασ. 
β) Οι επόμενοι κφκλοι κα αφοροφν ςτισ υπολειπόμενεσ κζςεισ που δεν κα καλυφκοφν από 
τον αϋ κφκλο ζωσ εξαντλιςεωσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ δράςθσ και κα 
εφαρμόηεται ξανά θ αρχικι ροι όπωσ περιγράφεται ςτα άρκρα τθσ παροφςασ. 
γ) Ο κάκε επόμενοσ κφκλοσ κα προκθρφςςεται για τουσ ανζργουσ μετά τθν πάροδο τριϊν 
(3) μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ των ανζργων 
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του προθγοφμενου κφκλου και για τουσ παρόχουσ/επιχειριςεισ αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τθ 
ροι που περιγράφεται ςτθν παροφςα. 

 
 

Άρκρο 2 
Αρμοδιότθτεσ ΟΑΕΔ- Χρθματοδότθςθ - επιλζξιμεσ περιοχζσ- Πλαίςιο ζνταξθσ 

 
1. Αρμόδιοσ φορζασ για τθν υλοποίθςθ, διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και 
ζλεγχο του προγράμματοσ, ορίηεται ο ΟΑΕΔ.  
Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιοσ για τθν υποδοχι των θλεκτρονικϊν αιτιςεων των 
παρόχων/επιχειριςεων, τθ ςφηευξθ των ωφελουμζνων με τισ κζςεισ προεργαςίασ των 
παρόχων/ επιχειριςεων, τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων ςτουσ παρόχουσ/επιχειριςεισ  
και τθν καταβολι των αποηθμιϊςεων ςτουσ ωφελοφμενουσ/αςκοφμενουσ και των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτον e-ΕΦΚΑ. 
2. Δικαιοφχοσ τθσ δράςθσ ορίηεται ο ΟΑΕΔ. 
3. Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ προκαλείται δαπάνθ φψουσ ζωσ του ποςοφ των 
δεκατεςςάρων εκατομμυρίων ευρϊ (14.000.000,00€) θ οποία κα βαρφνει τον 
προχπολογιςμό του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493) 
και κα καλυφκεί από τθ χρθματοδότθςθ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 
ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 63701/8-6-2021 Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και κατανζμεται ςε ετιςια βάςθ ωσ εξισ: 
Για το ζτοσ 2021:    500.000,00 ευρϊ 
Για το ζτοσ 2022:  7.300.000,00 ευρϊ 
Για το ζτοσ 2023:  6.200.000,00 ευρϊ 
4. Ωσ επιλζξιμεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ για τθν υλοποίθςθ του ειδικοφ προγράμματοσ 
προεργαςίασ ορίηονται περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και Πελοποννιςου 
(οι Διμοι Μεγαλόπολθσ, Σρίπολθσ, Γορτυνίασ, πάρτθσ, Οιχαλίασ και Καλαμάτασ). 
 

 
Άρκρο 3 

Πάροχοι, ωφελοφμενοι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
 

Α. Πάροχοι 
1. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε α) ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, φορείσ Κοινωνικισ και 
Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (Κ.ΑΛ.Ο.), ςε β) επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοφσ του 
δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπωσ 
ιςχφει, και ςε επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ που 
αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα, εφεξισ «πάροχοι» που δραςτθριοποιοφνται 
ςτισ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και Πελοποννιςου (Διμοι 
Μεγαλόπολθσ, Σρίπολθσ, Γορτυνίασ, πάρτθσ, Οιχαλίασ και Καλαμάτασ). 
2. Οι πάροχοι ανάλογα με το προςωπικό που απαςχολοφν εντάςςονται ςτο ανωτζρω 
πρόγραμμα ωσ εξισ: 
α) Πάροχοι με προςωπικό 0-3 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για ζνα (1) 
ωφελοφμενο. 
β) Πάροχοι με προςωπικό 4-9 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για δφο (2) 
ωφελοφμενουσ. 
γ) Πάροχοι με προςωπικό 10-19 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για τρεισ(3) 
ωφελοφμενουσ. 
δ) Πάροχοι με προςωπικό 20-30 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για πζντε (5) 
ωφελοφμενουσ. 
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ε) Πάροχοι με προςωπικό 31-50 άτομα μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για οκτϊ (8) 
ωφελοφμενουσ. 
ςτ)Πάροχοι άνω των 50 ατόμων μποροφν να ενταχκοφν το ανϊτατο για αρικμό 
ωφελουμζνων που αντιςτοιχεί ςτο 20% του ςυνολικοφ απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά 
τθν αίτθςθ, και ζωσ 20 ωφελοφμενουσ. 
3. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μίασ επιχείρθςθσ / παρόχου ςτο πρόγραμμα 
είναι να μθν ζχει προβεί ςε μείωςθ του προςωπικοφ τθσ κατά τθ διάρκεια τριμινου πριν 
τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθν 
θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (θμερολογιακά). Εφόςον ο αρικμόσ του προςωπικοφ 
από τθν θμερομθνία ζναρξθσ του ελεγχόμενου τριμινου ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ παραμζνει ςτακερόσ – ανεξάρτθτα εάν ςτο διάςτθμα αυτό υπάρχουν μεταβολζσ 
του προςωπικοφ- είναι δυνατι θ ζνταξθ τθσ επιχείρθςθσ/παρόχου ςτο πρόγραμμα. 
Η ανωτζρω προχπόκεςθ ιςχφει και για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ αίτθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ υπαγωγισ τθσ 
επιχείρθςθσ και τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ από τον πάροχο και τον ωφελοφμενο.  
4. το προχπάρχον προςωπικό ανικουν και τα άτομα που είναι ςε αςκζνεια, ςτράτευςθ, ςε 
κυοφορία - λοχεία, ι κάνουν χριςθ τθσ ειδικισ άδειασ μθτρότθτασ, αφοφ θ ςχζςθ εργαςίασ 
δεν διακόπτεται. 
5. Ωσ μείωςθ προςωπικοφ κατά το τρίμθνο που προθγείται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ  τθσ  
θλεκτρονικισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, κεωρείται: 
α) θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ,  
β) θ αλλαγι του κακεςτϊτοσ απαςχόλθςθσ από πλιρθ ςε μερικι ι εκ περιτροπισ 
απαςχόλθςθ,  
γ) θ εκελουςία ζξοδοσ που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότθ, μζςω προγραμμάτων 
παροχισ οικονομικϊν κυρίωσ κινιτρων εκελοφςιασ εξόδου, 
δ) θ οικειοκελισ αποχϊρθςθ που λογίηεται ωσ καταγγελία ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 38 του ν.4488/2017 (Α 1́37), 
ε) θ κζςθ εργαηόμενου ςε διακεςιμότθτα και 
ςτ) θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ επίςχεςθσ από τθν εργαςία του άρκρου 325 του Α.Κ.  
τισ περιπτϊςεισ από α) ζωσ δ) ο πάροχοσ προκειμζνου να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα κα 
πρζπει να καλφψει τθ μείωςθ ζωσ τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ από τον 
πάροχο και τον ωφελοφμενο. 
ε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ/πάροχοσ ζχει προβεί ςε μείωςθ του προςωπικοφ, αλλά 
ζχει προβεί ςε προγενζςτερθ νζα πρόςλθψθ υπαλλιλου, μζςα ςτον ίδιο μινα που ζχει 
λάβει χϊρα θ μείωςθ, μπορεί να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα. 
6. Δεν κεωρείται μείωςθ προςωπικοφ κατά το τρίμθνο που προθγείται τθσ θμερομθνίασ 
υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ από τθν επιχείρθςθ: 
α) θ καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ,  
β) θ καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου (πριν τθ λιξθ τθσ) που 
οφείλεται ςε ςπουδαίο λόγο που αφορά ςτον εργαηόμενο (μινυςθ για αξιόποινθ πράξθ 
που επθρεάηει ι μπορεί να επθρεάςει τθν εργαςία του),  
γ) θ λιξθ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου, 
δ) θ φυλάκιςθ και ο κάνατοσ, 
ε) θ οικειοκελισ αποχϊρθςθ και 
ςτ)θ αδυναμία ανανζωςθσ τθσ άδειασ διαμονισ και πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ 
αλλοδαπϊν εργαηόμενων.  
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειριςεισ/πάροχοι οφείλουν να προςκομίςουν τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά. 
Οι ανωτζρω προχποκζςεισ ιςχφουν και για επιχειριςεισ/παρόχουσ που ςυςτάκθκαν μετά 
από μεταβίβαςθ ι αλλαγι νομικισ μορφισ ι διάλυςθ και επαναλειτουργία, ςτον ίδιο ι ςε 
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άλλο χϊρο, από τουσ ίδιουσ ι άλλουσ εταίρουσ, με το ίδιο ι άλλο αντικείμενο 
δραςτθριότθτασ.  
7. το πρόγραμμα δεν εντάςςονται οι εξισ επιχειριςεισ/πάροχοι: 
α) επιχειριςεισ που ζχουν προβεί ςε μείωςθ του προςωπικοφ τουσ, ςφμφωνα με τα 
ανωτζρω, ςτο χρονικό διάςτθμα των τριϊν μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ και ζωσ τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ, 
β) τα νυχτερινά κζντρα, 
γ) τα υποκαταςτιματα ι τα γραφεία που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε χϊρα που δεν είναι μζλοσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
δ)οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ όπωσ και επιχειριςεισ που ςτθν εταιρικι τουσ ςφνκεςθ 
ςυμμετζχουν εξωχϊριεσ εταιρείεσ, 
ε) επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ζχουν επιβλθκεί κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
40 του ν.4488/2017, όπωσ ιςχφει, 
ςτ) ΚΣΕΛ, ΚΣΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτιτεσ ι και οι ςυνιδιοκτιτεσ ενταγμζνοι ςε αυτά, 
η)οι ςυςτεγαηόμενεσ επιχειριςεισ ι επιχειριςεισ, οι οποίεσ ςτον χϊρο όπου κα 
απαςχολθκεί το επιχορθγοφμενο άτομο (ζδρα ι υποκατάςτθμα) ςυςτεγάηονται με άλλθ 
επιχείρθςθ, 
θ) επιχειριςεισ/πάροχοι που δθμιουργικθκαν μετά από μεταβίβαςθ ι αλλαγι νομικισ 
μορφισ ι διάλυςθ και επαναλειτουργία, ι δθμιουργία νζασ επιχείρθςθσ ι εκμίςκωςθ από 
τουσ ίδιουσ εταίρουσ ςτον ίδιο ι ςε άλλο χϊρο, με το ίδιο αντικείμενο δραςτθριότθτασ. 
Ωςτόςο οι εν λόγω επιχειριςεισ δφναται να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα μόνο εφόςον 
επικυμοφν να προςλάβουν επιπλζον προςωπικό ςε ςχζςθ με αυτό που είχε θ 
προθγοφμενθ, 
κ) κάκε οντότθτα που δεν αςκεί τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα, 
ι) οι επιχειριςεισ που δε διακζτουν αυτοτελι επαγγελματικι ζδρα ι όταν θ ζδρα είναι θ 
οικία του εργοδότθ, 
ια) οι επιχειριςεισ προϊκθςθσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν μζςω τθλεφϊνου, 
ιβ) επιχειριςεισ που δεν τθροφν τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 
“Ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και πρόλθψθ διακρίςεων”. Κατά τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ υπαγωγισ δθλϊνει υπεφκυνα ότι προαςπίηεται θ ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και 
γυναικϊν και αποτρζπεται κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, 
κρθςκείασ, πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ κακϊσ και θ 
πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ για τα άτομα με αναπθρίεσ. 
 
Β. Ωφελοφμενοι 
1. Ωφελοφμενοι του προγράμματοσ είναι ςυνολικά 2.000 άνεργοι νζοι, θλικίασ δεκαοκτϊ 
(18) ζωσ είκοςι εννζα (29) ετϊν, απόφοιτοι οποιαςδιποτε εκπαιδευτικισ βακμίδασ, οι 
οποίοι ζχουν αποκτιςει των τίτλο ςπουδϊν τουσ εντόσ τθσ προθγοφμενθσ τετραετίασ από 
τθν υπόδειξι  τουσ από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, και δεν ςυμμετζχουν ςε 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ οφτε απαςχολοφνται κακϋ οιονδιποτε τρόπο κατά 
τθν υπόδειξι τουσ από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και κακϋ όλθ τθν διάρκεια τθσ προεργαςίασ. Οι 
άνεργοι πρζπει να είναι θλικίασ κάτω των 30 ετϊν κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
ςυνεργαςίασ με τον πάροχο/επιχείρθςθ. 
Οι ωφελοφμενοι άνεργοι οφείλουν να: 
α) είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο ανζργων των ΚΠΑ2 που εδρεφουν ςε περιοχζσ 
αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν Δυτικισ Μακεδονίασ και του ΚΠΑ2 Σρίπολθσ για τουσ 
εγγεγραμμζνουσ ανζργουσ των Διμων Σρίπολθσ, Γορτυνίασ και Μεγαλόπολθσ, του ΚΠΑ2 
πάρτθσ  για τουσ εγγεγραμμζνουσ ανζργουσ του Διμου πάρτθσ, του ΚΠΑ2 Καλαμάτασ  για 
τουσ εγγεγραμμζνουσ ανζργουσ των Διμων Καλαμάτασ Οιχαλίασ, όςο κατά τθν υπόδειξι 
τουσ από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όςο και κατά τθν τοποκζτθςι τουσ (υπογραφι ςυμφωνθτικοφ) 
ςτθν επιχείρθςθ/πάροχο 
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β) ζχουν ςυμφωνιςει ςε Ατομικό χζδιο Δράςθσ μετά τθν επεξεργαςία των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ 
γ) είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι  είναι ομογενείσ που 
ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ ι πολίτεσ τρίτων χωρϊν που 
ζχουν άδεια διαμονισ για εξαρτθμζνθ εργαςία τουλάχιςτον για όςο χρονικό διάςτθμα 
διαρκεί το πρόγραμμα, εφόςον προεργαςτοφν ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςε Φορείσ 
Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (Κ.ΑΛ.Ο.) 
δ) οι πτυχιοφχοι χολϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να είναι κάτοχοι αντίςτοιχων ιςότιμων 
τίτλων ςπουδϊν, αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΣΑΠ. 
 
Επιπρόςκετα οι ωφελοφμενοι που κα προεργαςτοφν ςε επιχειριςεισ, φορείσ, οργανιςμοφσ 
του δθμοςίου, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπωσ 
ιςχφει, και επιχειριςεισ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ που 
αςκοφν τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα κα πρζπει να: 
α) είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ, πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε., Βορειοθπειρϊτεσ, ομογενείσ και 
ομογενείσ που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα 
νθςιά Κμβρο και Σζνεδο, ι ομογενείσ εξ Αιγφπτου, χωρίσ να απαιτείται πιςτοποιθτικό 
ελλθνικισ ικαγζνειασ οφτε θ ςυμπλιρωςθ ενόσ (1) ζτουσ από τθν απόκτθςθ αυτισ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων κατά το γζνοσ και τθ ςυνείδθςθ 
αποδεικνφεται με άλλουσ τρόπουσ (ν.δ. 3832/1958). 
Για τουσ πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. απαιτείται θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε 
βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του οικείου κλάδου, θ οποία 
αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ (ν. 2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1) που 
χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ γλϊςςασ: α) ΤΠΕΠΘ Ανδρζα Παπανδρζου 37, 
Σ.Κ. 151 80 Ακινα, τθλ. 210−34 43 384 και β) Καραμαοφνα 1, Πλ. κρα, Σ.Κ. 551 32 
Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2313331540 των κατωτζρω επιπζδων: 
Αϋ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε.): Για τθν Κατθγορία Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ(Τ.Ε.) 
Βϋ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε.): Για τθν Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) μθ 
Διοικθτικοφ Προςωπικοφ ι και Εργατοτεχνικοφ Προςωπικοφ. 
Γϋ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε.): Για τθν Κατθγορία Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) και Σεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.), μθ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ και για τθν Κατθγορία 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) Διοικθτικοφ Προςωπικοφ. 
Δϋ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (.Ε.): Για τθν Κατθγορία Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε.) και Σεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.) Διοικθτικοφ Προςωπικοφ. 
Επίςθσ, αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του χολείου τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 
του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι 
εξζταςθ του υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι ι ςχολείο ελλθνικισ 
γλϊςςασ. 
β)i. μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 
υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία 
δικθγόρου, δωροδοκία, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ 
ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. 
ii. μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με ι κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρκρο 43 του 
ν.4319/2013) για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ i, 
ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί. 
iii. μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο 
διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι. 
iv. μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι 
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ 
καταςτάςεισ. 
v. μθν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Σ.Α. ι άλλου Νομικοφ Προςϊπου 
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του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ 
οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, 
οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία από τθν 
απόλυςθ. 
Προκειμζνου για ειδικότθτεσ ΤΕ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου προςωπικοφ, εξαιροφνται από 
το κϊλυμα οι υποψιφιοι που ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα μζτρα αςφαλείασ που 
τουσ ζχουν επιβλθκεί, ζχουν αρκεί ι ζχουν απολυκεί υπό όρουσ. 
Κατά τθ διαδικαςία τθσ υπόδειξθσ από τον εργαςιακό ςφμβουλο του ΚΠΑ2, οι ωφελοφμενοι 
κα ςυμπλθρϊνουν και κα υπογράφουν υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με 
τα οριηόμενα ςτθν παροφςα περίπτωςθ β, αντίγραφο τθσ οποίασ κα επιςυνάπτεται με το 
ςυςτατικό ςθμείωμα, προκειμζνου να γίνει ο ςχετικόσ ζλεγχοσ 
από τον δικαιοφχο. 
 
H ευκφνθ ελζγχου των αναφερομζνων ςτισ παραγράφουσ α και β ανικει ςτουσ παρόχουσ/ 
επιχειριςεισ. 
2. Δεν είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ ωφελοφμενων: 
α) που είχαν απαςχολθκεί κακϋοιονδιποτε τρόπο ι αςκθκεί ςτθν ίδια επιχείρθςθ/πάροχο 
το τελευταίο εξάμθνο πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ, 
β) που είχαν απαςχολθκεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο ι αςκθκεί ςε επιχειριςεισ που ςυνιςτοφν 
με τθν αιτοφςα ενιαία επιχείρθςθ ι ςε επιχειριςεισ που μεταβιβάςτθκαν ι αλλάηουν 
νομικι μορφι, ι διαλφονται και επαναλειτουργοφν, ςτον ίδιο ι άλλο χϊρο, με το ίδιο 
αντικείμενο δραςτθριότθτασ από τουσ ίδιουσ ι άλλουσ εργοδότεσ ι εταίρουσ, 
γ) που είχαν απαςχολθκεί ι αςκθκεί με τθν ίδια ι άλλθ ειδικότθτα ςτον ίδιο χϊρο ςε άλλο 
εργοδότθ με όμοια δραςτθριότθτα (κφρια ι δευτερεφουςα), 
δ) που είχαν απαςχολθκεί ι αςκθκεί ςε επιχείρθςθ όπου ο εταίροσ ι ο εργοδότθσ ζχει ι 
είχε οποιαδιποτε μετοχικι ι εταιρικι ςχζςθ με τθν υπαχκείςα επιχείρθςθ, 
ε) που είχαν απαςχολθκεί ι αςκθκεί ςε επιχείρθςθ ςυηφγου ι ςυγγενι α’ βακμοφ εξ 
αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ με τον εργοδότθ, 
ςτ) που ςυμμετζχουν ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ. 
η) που κα απαςχολθκοφν αποκλειςτικά, από τθν 22θ ϊρα βραδινι (ζναρξθ ωραρίου) ζωσ 
και τθν 6θ πρωινι (λιξθ ωραρίου), 
θ) για άτομα που ςτθν ίδια επιχείρθςθ/ςυνεταιριςμό/πάροχο είναι μζλθ ςε ςυνεταιριςμοφσ 
(πλθν των μελϊν των Κοινεπ).  
Για τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ α ζωσ ςτ, εκτόσ του ελζγχου που διενεργεί ο εργαςιακόσ 
ςφμβουλοσ, οι άνεργοι κα προςκομίηουν ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ κατά τθν υπόδειξι 
τουσ ςτθν επιχείρθςθ/πάροχο. Επιπρόςκετα ςτθν Τπεφκυνθ Διλωςθ δθλϊνουν ότι: δεν 
ςυμμετζχουν ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ (είτε με φυςικι παρουςία, είτε εξ 
αποςτάςεωσ) οφτε απαςχολοφνται κακϋ οιονδιποτε τρόπο κατά τθν υπόδειξι τουσ, κακϊσ 
και για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπόδειξθ ζωσ τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ από τθν επιχείρθςθ/ πάροχο και για όλθ τθ διάρκεια του 
προγράμματοσ.  
Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτθςθ, αλλά υποδεικνφονται με ςυςτατικό ςθμείωμα 
από τθν αρμόδια Τπθρεςία (ΚΠΑ2). 
 

Άρκρο 4 
Διάρκεια προγράμματοσ 

 
Η διάρκεια του προγράμματοσ ορίηεται ςτουσ επτά (7) μινεσ και αφορά ςε τοποκζτθςθ ςε 
κζςεισ προεργαςίασ. 
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Άρκρο 5 
Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων – Ζλεγχοσ προχποκζςεων – Ζγκριςθ - Αναηιτθςθσ / 

Τπόδειξθσ - υμφωνθτικό ςυνεργαςίασ 
 

5.1. Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων 
Μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ Δθμόςιασ Πρόςκλθςθσ από τον ΟΑΕΔ, οι επιχειριςεισ/πάροχοι, οι 
οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςε περιοχζσ αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν Δυτικισ 
Μακεδονίασ και Πελοποννιςου (των Διμων Μεγαλόπολθσ, Σρίπολθσ, Γορτυνίασ, πάρτθσ, 
Οιχαλίασ και Καλαμάτασ), υποβάλλουν ςτο Πλθροφορικό φςτθμα του ΟΑΕΔ (e-services) 
μία μόνο θλεκτρονικι αίτθςθ – εντολι κενισ κζςθσ – υπεφκυνθ διλωςθ, θ οποία είναι 
αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ (www.oaed.gr). 
Οι θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ υποβολισ των αιτιςεων κακϊσ και το ςχετικό δελτίο 
τφπου δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 
Η διαδικαςία τθσ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ υπαγωγισ, πραγματοποιείται από 
τουσ ενδιαφερόμενουσ, είτε μζςω των κωδικϊν TAXIS, είτε με τθ χριςθ των κωδικϊν 
πρόςβαςθσ ΟΑΕΔ (εφόςον διακζτουν με Ονομαςία Χριςτθ και υνκθματικό). 
Λόγω των περιοριςμϊν τθσ πανδθμίασ, ο δικαιοφχοσ εγγράφεται ςτισ θλεκτρονικζσ 
υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ με χριςθ κωδικϊν TAXISnet (εκτόσ ατομικισ επιχείρθςθσ ιδθ 
εγγεγραμμζνων φυςικϊν προςϊπων και υποκαταςτθμάτων επιχειριςεων οποιαςδιποτε 
νομικισ μορφισ).  
Στθν περίπτωςθ τθσ επικαιροποίθςθσ ςτοιχείων (όπωσ αλλαγι ζδρασ), ο εργοδότθσ με 
υπεφκυνθ διλωςθ μζςω του gov.gr αποςτζλλει τθν αλλαγι μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail) ςτο αρμόδιο ΚΠΑ. 
τθν περίπτωςθ αποςτολισ e-mail, για τθ διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ των 
υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν ι αιτθμάτων, οι ςυναλλαςςόμενοι κα πρζπει να 
αποςτζλλουν μαηί και επικυρωμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ ι Τπεφκυνθ Διλωςθ που κα 
εκδίδουν από τθ ςχετικι ιςτοςελίδα:(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdoseupeuthunes-deloses). 
τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ δθλϊνεται ότι διαβιβάηεται το ςυγκεκριμζνο αίτθμα ι/και τα 
ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά. 
 
Σα υποκαταςτιματα ι γραφεία με ζδρα ςε χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
υποβάλλουν αίτθςθ υπαγωγισ ςτα ΚΠΑ2 που εδρεφουν ςε περιοχζσ αρμοδιότθτασ των 
Περιφερειϊν Δυτικισ Μακεδονίασ και Πελοποννιςου (των Διμων Μεγαλόπολθσ, Σρίπολθσ, 
Γορτυνίασ, πάρτθσ, Οιχαλίασ και Καλαμάτασ), χρθςιμοποιϊντασ τουσ κωδικοφσ 
πρόςβαςθσ, εφόςον το υποκατάςτθμα ι το γραφείο ανικει ςε περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ. 
τθν θλεκτρονικι αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ οι επιχειριςεισ/πάροχοι  περιγράφουν 
τθν ειδικότθτα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανζργων/ωφελουμζνων ςτουσ οποίουσ  
επικυμοφν να παρζχουν προεργαςία.  
Η θλεκτρονικι αίτθςθ απευκφνεται ςτο ΚΠΑ2 ςτθν περιοχι τθσ αρμοδιότθτασ του οποίου 
ανικει θ επιχείρθςθ/πάροχοσ ςτθν οποία κα τοποκετθκεί για προεργαςία ο ωφελοφμενοσ. 
Η θλεκτρονικι αίτθςθ τθσ επιχείρθςθσ/παρόχου επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν.1599/1986 όςον αφορά ςτα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 
και αναφζρονται ςε αυτιν. Η επιχείρθςθ/πάροχοσ φζρει τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ 
ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ τθσ αίτθςθσ. Ειδικότερα, υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τα 
ςχετικά πεδία τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ με τα ςτοιχεία που κα οριςτοφν ςτθν οικεία 

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdoseupeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdoseupeuthunes-deloses
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πρόςκλθςθ. Η ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται από τθν επιχείρθςθ/πάροχο ςτθν 
θλεκτρονικι αίτθςθ επιςφρει τον αποκλειςμό τθσ από τθ διαδικαςία και δεν είναι δυνατι θ 
εξζταςθ τυχόν αντιρριςεων τθσ. Η αίτθςθ ςυνιςτά εξουςιοδότθςθ προσ τον ΟΑΕΔ για τθ 
χριςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ από τα Πλθροφοριακά υςτιματα (Π..) του 
ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (Π ΕΠΕ – ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του Τπουργείου Εργαςίασ και  Κοινωνικϊν 
Τποκζςεων, τθσ ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ και του Τπουργείου Εςωτερικϊν (όςον αφορά ςτισ 
περιπτϊςεισ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν και των ομογενϊν). 
 
5.2 Ζλεγχοσ προχποκζςεων – Ζγκριςθ 
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων των παρόχων/επιχειριςεων ανατίκεται από τον Προϊςτάμενο 
τθσ Τπθρεςίασ (ΚΠΑ2) ΟΑΕΔ ςε υπαλλιλουσ του Γραφείου Απαςχόλθςθσ προκειμζνου να 
εξετάςουν τθν τιρθςθ των όρων και προχποκζςεων τθσ παρ. Α του άρκρου 3 τθσ παροφςασ 
(ενδεικτικά: ζλεγχοσ είδουσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, μείωςθ προςωπικοφ) και τθν 
τυχόν φπαρξθ αποκλίςεων ανάμεςα ςτα ςτοιχεία τθσ υποβαλλόμενθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ 
και ςτα ςτοιχεία που εξάγονται από τα Πλθροφοριακά υςτιματα του ΟΑΕΔ (ΟΠ-ΟΑΕΔ), 
του ΕΡΓΑΝΗ (Π ΕΠΕ – ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Τποκζςεων, τθσ Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ και του Τπουργείου Εςωτερικϊν (όςον αφορά ςτισ 
περιπτϊςεισ των πολιτϊν τρίτων χωρϊν και των ομογενϊν). το πλαίςιο τθσ 
αποτελεςματικισ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων, το Γραφείο Απαςχόλθςθσ μπορεί να ηθτιςει 
εγγράφωσ τθν υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και διευκρινίςεων από τουσ 
δυνθτικοφσ παρόχουσ/επιχειριςεισ και τθν προςκόμιςι τουσ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων 
θμερϊν, με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ.   
ε περίπτωςθ που ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ διαπιςτϊςει ότι υπάρχει μείωςθ προςωπικοφ 
προβαίνει ςτισ κάτωκι ενζργειεσ: 
i. Ζλεγχοσ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν θ επιχείρθςθ ζχει προβεί ςε 
πρόςλθψθ προςωπικοφ. 
ii. Ενθμζρωςθ του παρόχου για τθν υποχρζωςθ κάλυψθσ τθσ μείωςθσ προςωπικοφ και 
προςκόμιςθσ αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν, ορίηοντασ ςχετικι προκεςμία. 
Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων των παρόχων/επιχειριςεων ανά ΚΠΑ2 είναι άμεςθ. ε 
περίπτωςθ που λόγω κάλυψθσ των κζςεων θ υποβολι των αιτιςεων ολοκλθρωκεί 
νωρίτερα από τθν προβλεπόμενθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, θ 
αξιολόγθςθ ξεκινά από τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.  
Σο Γραφείο Απαςχόλθςθσ του αρμόδιου ΚΠΑ2 ενθμερϊνει, με κάκε πρόςφορο μζςο, τον 
πάροχο για το αποτζλεςμα του διοικθτικοφ ελζγχου και τθ δυνατότθτα επιλογισ 
ωφελοφμενου ανζργου. Παράλλθλα ενθμερϊνεται και ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ ανζργων 
για να ξεκινιςει τθν αναηιτθςθ ςτο μθτρϊο ανζργων του ΟΑΕΔ. 
Εφόςον ο πάροχοσ/επιχείρθςθ πλθροί τουσ όρουσ τθσ δράςθσ, ο Προϊςτάμενοσ του ΚΠΑ2 
όπου ανικει θ επιχείρθςθ προβαίνει ςτθν ζκδοςθ εγκριτικισ απόφαςθσ.  
ε περίπτωςθ που ο πάροχοσ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ ϊςτε να ςυμμετζχει ςτο παρόν 
πρόγραμμα, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από το Γραφείο Απαςχόλθςθσ του ΚΠΑ2 και δφναται 
να υποβάλει τισ αντιρριςεισ του κατά του απαντθτικοφ εγγράφου του ΚΠΑ2. 
Οι επιχειριςεισ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςισ τουσ ςτθ δράςθ 
ενθμερϊνονται με ςχετικι επιςτολι του ΚΠΑ2 ςτο e-mail, το οποίο ζχουν δθλϊςει ςτισ 
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ. Η ευκφνθ επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων επικοινωνίασ 
(όπωσ: e-mail, αρικμόσ τθλεφϊνου) ανικει ςτουσ παρόχουσ/ επιχειριςεισ.  
 
5.3 Αναηιτθςθ /Τπόδειξθ  
Ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ ανζργων αναηθτά εγγεγραμμζνουσ ανζργουσ θλικίασ 18-29 ετϊν, 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ εντολισ κενισ κζςθσ προεργαςίασ.  
Η υπόδειξθ των ανζργων ςτουσ παρόχουσ από τουσ εργαςιακοφσ ςυμβοφλουσ των 
Τπθρεςιϊν (ΚΠΑ2) διενεργείται μζςω ςυςτατικοφ ςθμειϊματοσ και ςφμφωνα με:  
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α) τον τίτλο ςπουδϊν του ανζργου,  
β)τθ διαδικαςία τθσ εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ βάςει των προτάςεων που 
εμπεριζχονται ςτα ατομικά ςχζδια δράςθσ των προσ υπόδειξθ ανζργων,     
γ) τθν αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ – εντολι κενισ κζςθσ εργαςίασ από τον πάροχο.  
Η ενθμζρωςθ του ανζργου πραγματοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο όπωσ θλεκτρονικι 
αλλθλογραφία κακϊσ και τθλεφωνικι επικοινωνία. τθν περίπτωςθ τθσ τθλεφωνικισ 
επικοινωνίασ, οι αρμόδιοι εργαςιακοί ςφμβουλοι καταγράφουν τθν ακριβι θμερομθνία και 
ϊρα, που αυτι λαμβάνει χϊρα, κακϊσ και το αποτζλεςμα τθσ επικοινωνίασ ςτο ΟΠ ΟΑΕΔ 
ςτο πεδίο «ΕΠΑΦΕ- ΕΠΙΚΕΨΕΙ». Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ αντλοφνται από τθν 
θλεκτρονικι αίτθςθ, που υπζβαλε ο ωφελοφμενοσ και από το ΟΠ του ΟΑΕΔ. Η ευκφνθ 
επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων επικοινωνίασ, όπωσ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
(e-mail), αρικμόσ τθλεφϊνου, ανικει ςτουσ ωφελοφμενουσ.  
τθ ςυνζχεια, ο ωφελοφμενοσ παραλαμβάνει μζςω e-mail από το αρμόδιο ΚΠΑ2 το 
ςυςτατικό ςθμείωμα, με το οποίο κα παρουςιαςτεί ςτον πάροχο/επιχείρθςθ. Σο ςυςτατικό 
ςθμείωμα αποςτζλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μζςω e-mail και ςτον πάροχο/επιχείρθςθ.  
ε περίπτωςθ εφρεςθσ από τον εργαςιακό ςφμβουλο περιςςότερων του ενόσ προσ 
υπόδειξθ ανζργων με τα αιτοφμενα χαρακτθριςτικά, ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ, κατατάςςει 
τουσ υποψιφιουσ λαμβάνοντασ ωσ κριτιριο τον χρόνο τθσ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ, τα 
χαρακτθριςτικά του ανζργου όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Ατομικό χζδιο Δράςθσ, και ςε 
ςυμφωνία με το πάροχο υποδεικνφει τουσ ανζργουσ. 
 
5.4 υμφωνθτικό ςυνεργαςίασ 
Μετά τθν παραλαβι του ςυςτατικοφ ςθμειϊματοσ υπόδειξθ των ανζργων ςτισ 
ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ/παρόχουσ, καλοφνται τόςο οι άνεργοι όςο και οι 
επιχειριςεισ/πάροχοι που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο 
μζςα ςε πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπόδειξθ, ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ, το οποίο 
κα αποτελζςει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμόςιασ πρόςκλθςθσ και το πρόγραμμα ξεκινάει 
τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ, ςτο 
οποίο αναγράφεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ του προγράμματοσ. το ςυμφωνθτικό 
ςυνεργαςίασ που υπογράφεται μεταξφ του ΟΑΕΔ, ο οποίοσ εκπροςωπείται από τον 
Προϊςτάμενο του ΚΠΑ2 μετά από εξουςιοδότθςθ του Διοικθτι του ΟΑΕΔ, του Παρόχου και 
του Ωφελοφμενου, περιγράφονται οι υποχρεϊςεισ των παρόχων και των ωφελουμζνων.  
Οι άνεργοι δεν κα πρζπει να ζχουν υπερβεί τθν θλικία των 30 ετϊν κατά τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ με τον πάροχο ζςτω κι αν κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ τθν 
υπερβοφν.  
Ωσ είςοδοσ ςτθ δράςθ (ζναρξθ ςυμμετοχισ) ορίηεται θ πρϊτθ θμζρα ςυμμετοχισ του 
ωφελοφμενου ςτθ δράςθ (επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ). Ωσ ζξοδοσ από τθ δράςθ (ολοκλιρωςθ/ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ) ορίηεται θ 
τελευταία ιμερα ςυμμετοχισ ςτθν προεργαςία. 
Τπεφκυνοσ-επιβλζπων τθσ προεργαςίασ ορίηεται ο εργοδότθσ ι άλλοσ εργαηόμενοσ, ο 
οποίοσ απαςχολείται με ςχζςθ πλιρουσ και εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, και διακζτει ςυναφι 
τίτλο ςπουδϊν με τθν ειδικότθτα του ωφελοφμενου ι ςυναφι άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ ι τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ εργαςιακισ εμπειρίασ ςτο αντικείμενο όπου κα 
εκπαιδευτεί ο ωφελοφμενοσ.  

Άρκρο 6 
Αποηθμίωςθ και διαδικαςία καταβολισ αποηθμίωςθσ ςε ωφελοφμενουσ 

 
6.1.Καταβολι επιχοριγθςθσ 
Μετά τθ λιξθ κάκε μινα προεργαςίασ, οι πάροχοι υποβάλλουν θλεκτρονικά τα  
δικαιολογθτικά και ςε προκεςμία που θ Δθμόςια Πρόςκλθςθ ορίςει.  
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6.2.Αποηθμίωςθ 
1. τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα προεργαςίασ, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, 
μθνιαίωσ, αποηθμίωςθ ίςθ με τον νόμιμο κατϊτατο μιςκό. 
Επιπρόςκετα καταβάλλεται  και αναλογία δϊρων εορτϊν και επιδόματοσ αδείασ, τα οποία 
υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ αποηθμίωςθ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα προεργαςίασ, για το χρόνο ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτό, 
υπάγονται ςτθ μεικτι αςφάλιςθ του e-ΕΦΚΑ (ΚΠΚ 101). Ο υπολογιςμόσ των καταβλθτζων 
ειςφορϊν γίνεται επί του ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Από το 
ανωτζρω ποςό ο ΟΑΕΔ παρακρατεί τθν προβλεπόμενθ ειςφορά αςφαλιςμζνου και τθν 
αποδίδει ςτον e-ΕΦΚΑ μαηί με τθν προβλεπόμενθ ειςφορά εργοδότθ, που βαρφνει τον 
Οργανιςμό. 
2. Ο πάροχοσ υποχρεοφται να διατθρεί μθνιαίο παρουςιολόγιο υπογεγραμμζνο από τον 
ωφελοφμενο, για κάκε θμζρα προεργαςίασ, πρωτότυπο του οποίου παραμζνει ςτον 
φάκελο του προγράμματοσ που τθρεί ο πάροχοσ. 
3. Οι ωφελοφμενοι υποχρεοφνται ςτθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων και 
δεδομζνων, ςτισ ςχετικζσ φόρμεσ (απογραφικά δελτία) κατά τθν είςοδο (τοποκζτθςθ) και 
τθ λιξθ ι τθν αποχϊρθςθ από το πρόγραμμα (ζωσ 4 εβδομάδεσ από τθν θμερομθνία 
λιξεωσ), οι οποίεσ ςυμπλθρϊνονται θλεκτρονικά μζςω των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του 
ΟΑΕΔ από τουσ ίδιουσ τουσ ωφελοφμενουσ με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ που διζκεταν ωσ 
άνεργοι. το πλαίςιο αυτό οι ωφελοφμενοι (άνεργοι) πρζπει να παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι 
τουσ για τθν περαιτζρω επεξεργαςία από τουσ αρμόδιουσ φορείσ, των προςωπικϊν 
δεδομζνων τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ευαίςκθτων, που τθροφνται για τισ 
ανάγκεσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ προγράμματοσ, για τον ςκοπό εξαγωγισ ςτατιςτικϊν 
δεδομζνων. 
Σο δελτίο ειςόδου πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί, με ευκφνθ του ωφελοφμενου, 
προκειμζνου να καταβλθκεί θ πρϊτθ πλθρωμι του, όπωσ αντίςτοιχα και το δελτίο εξόδου, 
προκειμζνου να καταβλθκεί ςε αυτόν θ τελευταία πλθρωμι. ε διαφορετικι περίπτωςθ, 
δεν καταβάλλεται ςτον ωφελοφμενο το ποςό τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ που αντιςτοιχεί 
ςτον πρϊτο ι τον τελευταίο μινα προεργαςίασ. 
τθν περίπτωςθ εξόδου του ωφελοφμενου νωρίτερα από τθ λιξθ του προγράμματοσ, το 
δελτίο εξόδου ςυμπλθρϊνεται ςε χρονικό διάςτθμα ζωσ 4 εβδομάδεσ μετά τθν αποχϊρθςι 
του, προκειμζνου να καταβλθκεί ςτον ωφελοφμενο το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ που 
αντιςτοιχεί ςτο διάςτθμα τθσ προεργαςίασ του. 
Η υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ των απογραφικϊν δελτίων ιςχφει και για τουσ τυχόν 
αντικαταςτάτεσ ωφελουμζνων. 
 

Άρκρο 7 
Δεςμεφςεισ  

 
1. ε περίπτωςθ που αποχωριςει ωφελοφμενοσ για λόγουσ που δεν αφοροφν ςτον ίδιο 
αλλά ςτον πάροχο, είναι δυνατι θ τοποκζτθςι του ςε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο 
χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των επτά (7) μθνϊν. Ο ωφελοφμενοσ που 
αποχωρεί από μία κζςθ, αποηθμιϊνεται για τισ θμζρεσ που απαςχολικθκε ςτον πάροχο και 
δεν υποδεικνφεται άλλοσ ωφελοφμενοσ ςτον πάροχο. 
2. ε περίπτωςθ που ο ωφελοφμενοσ αποχωριςει για λόγουσ που δεν αφοροφν ςτον 
πάροχο, κατά τον πρϊτο μινα τθσ προεργαςίασ το ΚΠΑ2 προχωράει ςτθν τοποκζτθςθ 
άλλου ωφελοφμενου, για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο 
ωφελοφμενοσ που αποχωρεί από μία κζςθ, αποηθμιϊνεται για τισ θμζρεσ που αςκικθκε 
και δεν υποδεικνφεται ςε άλλον πάροχο. 
3. Οποιαδιποτε μεταβολι προκφπτει δθλϊνεται από τον πάροχο ι τον ωφελοφμενο ςτο 
αρμόδιο ΚΠΑ2. 
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4. τθν περίπτωςθ λφςθσ του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ με υπαιτιότθτα του παρόχου, 
μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ (ΚΠΑ2) και απόφαςθ του Δ.. του ΟΑΕΔ, 
δφναται να επιβλθκεί κφρωςθ αποκλειςμοφ του παρόχου από όμοια προγράμματα 
προεργαςίασ ι προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ι προγράμματα 
απαςχόλθςθσ που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. 
5. ε περίπτωςθ που ο πάροχοσ κατά τθν 7μθνθ διάρκεια του προγράμματοσ προβεί ςε 
μείωςθ λόγω καταγγελίασ ςφμβαςθσ εργαςίασ ατόμου από το προχπάρχον προςωπικό, 
χωρίσ να το αντικαταςτιςει εντόσ ενόσ (1) μινα, το πρόγραμμα διακόπτεται με απόφαςθ 
του Προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ (ΚΠΑ2). Δίνεται ωςτόςο θ δυνατότθτα ςτον 
ωφελοφμενο να ολοκλθρϊςει τθν προεργαςία ςε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο 
χρονικό διάςτθμα. 
τθν ζννοια τθσ μείωςθσ του προχπάρχοντοσ δεςμευόμενου προςωπικοφ δεν 
περιλαμβάνονται οι περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 3 τθσ 
παροφςασ.  
6. Αναφορικά με τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ κα πρζπει να διαςφαλίηονται τα 
ακόλουκα: 
-  Όλεσ οι επιχειριςεισ που δφνανται να ςυμμετζχουν κα πρζπει να λάβουν ευρεία 
ενθμζρωςθ για τθ δράςθ προκειμζνου να μποροφν να αποτελζςουν φορζα υποδοχισ 
ιςότιμα και χωρίσ αποκλειςμοφσ. 
-   Η επιλογι των φορζων υποδοχισ να γίνει με διαφανι και αντικειμενικό τρόπο. 
 - Οι ωφελοφμενοι να μθν καλφπτουν υφιςτάμενεσ κζςεισ εργαςίασ και να μθν 
υποκακιςτοφν υπαλλιλουσ/ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ (απολφςεισ) ςτθν οποία κα 
τοποκετθκοφν. 
-  Να μθν υπάρχει υποχρζωςθ οι ωφελοφμενοι να απαςχολθκοφν ςτισ επιχειριςεισ μετά το 
τζλοσ του προγράμματοσ με τουσ ίδιουσ προνομιακοφσ για τισ επιχειριςεισ όρουσ. 
 

Άρκρο 8 
Τποχρεώςεισ παρόχου 

 
1. Ο πάροχοσ διαςφαλίηει τθν αςφάλεια και υγεία των ωφελουμζνων ςτον τόπο 
προεργαςίασ τουσ ωσ προσ όλεσ τισ πτυχζσ και ςτο ίδιο επίπεδο προςταςίασ που παρζχεται 
και ςτουσ άλλουσ εργαηομζνουσ του, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Κϊδικα Νόμων για 
τθν Τγεία και τθν Αςφάλεια των Εργαηομζνων (ΚΝΤΑΕ), που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο 
του ν. 3850/2010 (Α' 84), κακϊσ και τισ ειδικότερεσ ςχετικζσ διατάξεισ. 
2. Ο πάροχοσ παρζχει προεργαςία ςτουσ ωφελοφμενουσ ςτισ ειδικότθτεσ για τισ οποίεσ 
ζχουν επιλεγεί και εφόςον εξαςφαλίςει ότι είναι κατάλλθλοι για τθ κζςθ ςτθν οποία κα 
τοποκετθκοφν. 
3. Ο πάροχοσ παρζχει ςτουσ ωφελοφμενουσ επαρκι και κατάλλθλθ εκπαίδευςθ για τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, κακϊσ και τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ όςον αφορά τουσ 
κινδφνουσ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία τουσ. 
4.Ο πάροχοσ δεν ανακζτει ςε ωφελοφμενουσ κακικοντα τα οποία απαιτοφν εξειδικευμζνθ 
γνϊςθ και εμπειρία θ οποία δεν προκφπτει από τθν ειδικότθτά τουσ. 
 

 
Άρκρο 9 

Διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και ελζγχου του προγράμματοσ 
 

1. Οι ζλεγχοι του προγράμματοσ διενεργοφνται από υπαλλιλουσ του ΟΑΕΔ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρικμ. 2/82850/0022/25-9-2013 (ΤΟΔΔ 
487). 
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2. Σα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα με ςτόχο: α) τθ χρθςτι και 
αποτελεςματικι διαχείριςθ των πόρων, β) τθν τιρθςθ των εκνικϊν και ενωςιακϊν 
διατάξεων, γ) τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, δ) τθν πρόλθψθ ι τθ 
διαπίςτωςθ τυχόν παραβάςεων και τθν επιβολι κυρϊςεων και ε) τθν εξαςφάλιςθ 
επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου.  
3. Ο ΟΑΕΔ διενεργεί δφο τουλάχιςτον επιτόπιουσ ελζγχουσ προσ τουσ 
παρόχουσ/επιχειριςεισ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ των 
ωφελουμζνων /αςκουμζνων. 
 Οι ελεγχόμενοι πάροχοι/επιχειριςεισ  υποχρεοφνται: 
α. να παρζχουν κάκε δυνατι βοικεια, κατά τον ζλεγχο, ςτουσ ελεγκτζσ υπαλλιλουσ του 
ΟΑΕΔ ςφμφωνα με το άρκρο 29 του ν.4144/2013, 
β. να τθροφν τα αποδεικτικά ςτοιχεία και ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παροφςα 
απόφαςθ για τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ, μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ. 
4. Εφόςον ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ ςυντάςςουν ζκκεςθ με 
τα πορίςματα του επιτόπιου ι/και διοικθτικοφ ελζγχου και ενθμερϊνεται ςχετικά ο 
πάροχοσ/επιχείρθςθ. Αντίγραφο τθσ ανωτζρω ζκκεςθσ διατθρείται ςτον φάκελο του 
προγράμματοσ. 
 

Άρκρο 10 
Επίλυςθ διαφορών  

 
1. Για οποιαδιποτε διαφορά προκφψει μεταξφ του ΟΑΕΔ και των παρόχων/επιχειριςεων ι 
των ωφελοφμενων κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, επιλφεται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 
Εκδίκαςθσ Ενδικοφανϊν Προςφυγϊν ςφμφωνα με τθν με αρικμ. 635/8-3-2016 Απόφαςθ 
Δ.. του ΟΑΕΔ (Βϋ1708), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτο ΚΠΑ2, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει  ο 
πάροχοσ/επιχείρθςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ απορριπτικισ 
απόφαςθσ. 
 
 

Άρκρο 11 
Σιρθςθ κανόνων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ  

 
1. Η πρόςκλθςθ τθσ δράςθσ αναρτάται ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΟΑΕΔ. τθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ αναρτάται και δελτίο τφπου το οποίο αποςτζλλεται ςτον 
θμεριςιο τφπο. 
2. Ο ΟΑΕΔ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τον ωφελοφμενο/αςκοφμενο ότι τοποκετείται μζςω 
τθσ παροφςασ δράςθσ. Η ανωτζρω υποχρζωςθ, εκπλθρϊνεται μζςω του ςυςτατικοφ 
ςθμειϊματοσ που δίνει θ αρμόδια Τπθρεςία ΚΠΑ2 των Περιφερειϊν Δυτικισ Μακεδονίασ 
και  του ΚΠΑ2 Σρίπολθσ για τουσ εγγεγραμμζνουσ ανζργουσ των Διμων Σρίπολθσ, Γορτυνίασ 
και Μεγαλόπολθσ, του ΚΠΑ2 πάρτθσ  για τουσ εγγεγραμμζνουσ ανζργουσ του Διμου 
πάρτθσ, του ΚΠΑ2 Καλαμάτασ  για τουσ εγγεγραμμζνουσ ανζργουσ των Διμων Καλαμάτασ 
Οιχαλίασ, όςο κατά τθν υπόδειξι τουσ από το αρμόδιο ΚΠΑ2 ςτον ωφελοφμενο, κατά τθν 
υπόδειξι του ςτθν επιχείρθςθ/πάροχο, ςτο οποίο αναφζρεται ρθτά ότι: «Η τοποθζτηςη 
γίνεται ςτο πλαίςιο τησ πράξησ «Πρόγραμμα προεργαςίασ περιοχών των Περιφερειών 
Δυτικήσ Μακεδονίασ και Πελοποννήςου που επλήγηςαν από τισ επιπτώςεισ τησ 
απολιγνιτοποίηςησ». Επιπλζον θ εν λόγω ενθμζρωςθ πραγματοποιείται ςε κάκε ζγγραφο ι 
άλλο πιςτοποιθτικό που χρθςιμοποιείται κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ι παράγεται ςτο 
πλαίςιο αυτό. 
3. Ο δικαιοφχοσ (ΟΑΕΔ) υποχρεοφται να ζχει εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα (είτε ςτθν ζδρα του 
είτε να ζχει πρόςβαςθ ςε άλλο τοπικό ι κεντρικό ςφςτθμα) ςυλλογισ, αποκικευςθσ 
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δεδομζνων ςυμμετεχόντων (microdata), προκειμζνου αφενόσ να διαςφαλίηεται θ ακρίβεια 
και επάρκεια των δεδομζνων των ςυμμετεχόντων με τα εν λόγω ςτοιχεία. 
4. Οι ωφελοφμενοι ενθμερϊνονται κατάλλθλα, από τουσ αρμοδίουσ φορείσ, για τθν 
επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ που τθροφνται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ 
του προγράμματοσ και ενθμερϊνονται κατάλλθλα και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθ ςυλλογι 
αυτϊν. Παράλλθλα, οι υπεφκυνοι και οι τυχόν εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία υποχρεοφνται 
να τθροφν τισ απαιτιςεισ του ΓΚΠΔ κακϊσ και του ν. 4624/2019, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
επεξεργαςία και χριςθ προςωπικϊν δεδομζνων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των 
Καν.1303/2013 και Καν.1304/2013. 
5. Οι ωφελοφμενοι μποροφν να αςκιςουν τα δικαιϊματα που απορρζουν για τα 
υποκείμενα των δεδομζνων από τισ διατάξεισ του ΓΚΠΔ υπό τισ ειδικότερεσ  προχποκζςεισ 
που ιςχφουν για αυτά κάκε φορά. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που ζχουν τθν ευκφνθ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων των ςυμμετεχόντων υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται 
πλιρωσ προσ τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τον ςκοπό τθσ εφαρμογισ και 
υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ. 

 
Άρκρο 12 

Σελικζσ διατάξεισ 
 

1.Μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκδίδεται  με 
απόφαςθ του Διοικθτι του Οργανιςμοφ, Δθμόςια Πρόςκλθςθ ςτθν οποία εξειδικεφεται 
κάκε λεπτομζρεια που είναι αναγκαία για τθν υλοποίθςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, ςτθ βάςθ 
τθσ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ.  
2.Η προκεςμία υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων για υπαγωγι ςτο πρόγραμμα,  λιγει 
αυτόματα μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αιτιςεων, φςτερα από τθν κάλυψθ των  
κατανεμθκειςϊν κζςεων.  
 
 
Η ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ.  
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  
 

Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΘ 

 

 

ΙΩΑΝΝΘ ΣΑΚΙΡΘ 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΕΡΓΑΙΑ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ: 
1. Εκνικό Συπογραφείο (για δθμοςίευςθ) 
2. ΟΑΕΔ – Διοίκθςθ 

α. Γραφείο κ. Διοικθτι 
β. Δ/νςθ Α5  

ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ: 
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζωσ 
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντι Εργαςιακϊν χζςεων, 
Τγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία 
4. Δ/νςθ Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία/ Ι 
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