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ΑΡΟΦΑΣΘ  

 ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ 

Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 

και Τουριςμοφ 

 

  Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ 

ΘΕΜΑ:  Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ για 3.000 νζουσ ανζργουσ θλικίασ 

25-29 ετϊν ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα και ςε Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ 

Επιχειριςεισ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ.) 

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1.  Τισ διατάξεισ του άρκρου 83 του ν. 4368/2016 «Μζτρα επιτάχυνςθσ του 

κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 21). 

2. Τισ διατάξεισ του ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 

3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 265), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

3. Τισ διατάξεισ του ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ Ο.Α.Ε.Δ. και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

258), όπωσ ιςχφουν. 
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4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν. 4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι 

Επιχειρθματικότθτα και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 216).  

5. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

143). 

6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν. 4320/2015 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων 

μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ 

και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» (Αϋ 29). 

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά Πργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

8. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του π.δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων 

από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 194). 

9. Τισ διατάξεισ του π.δ. 113/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ» (Αϋ180).  

10. Τισ διατάξεισ του π.δ. 116/2014 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ» (Α’185), όπωσ τροποποιικθκε με το π.δ. 24/2015 (Α’ 20). 

11. Τισ διατάξεισ του π.δ. 70/2015 «Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Μετονομαςία του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ςε Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ ςε 

Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και του Υπουργείου Ραραγωγικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ. Μεταφορά Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, 

Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ» (Α’ 114). 

12. Τισ διατάξεισ του π.δ. 73/23-9-2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, 

Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ116).  

13. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ.1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 17/12/2013. 

14. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 17/12/2013. 

15. Τθν υπ. αρικμ. Υ56/21-10-2015 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 
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αρμοδιοτιτων ςτθν Αναπλθρϊτρια Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Ουρανία Αντωνοποφλου (Βϋ2281). 

16. Τθν υπ. αρικμ. 105755/14-10-1015 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ 

Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό 

Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Αλζξανδρο Χαρίτςθ» (Β’ 2222). 

17. Τθν υπ. αρικμ. 227/22-02-2016 Ρρόςκλθςθ (κωδ. Ρρόςκλθςθσ: ΑΝΑΔ14) για τθν 

υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Ειδικοφ Γραμματζα Διαχείριςθσ Τομεακϊν Ε.Ρ. 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου (ΑΔΑ: 7ΤΗΕ4653Ο7-ΥΜ).  

18.  Τθν υπ. αρικμ. 6767/31-5-2016 απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα Διαχείριςθσ 

Τομεακϊν Ε.Ρ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου «Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «Ρρόγραμμα 

απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ για νζουσ 25-29 ετϊν» με Κωδικό ΟΡΣ 5000618 ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ 2014-2020»» (ΑΔΑ: Ψ76Η4653Ο7-149), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν υπ. 

αρικμ. 8112/22-6-2016 όμοιά τθσ (ΑΔΑ: Ψ9ΡΛ4653Ο7-ΡΝ4). 

19. Τθν υπ. αρικμ. 62171/10-6-2016 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 

και Τουριςμοφ περί ζγκριςθσ τθσ ζνταξθσ του ζργου ςτο ΡΔΕ 2016 (ΑΔΑ: Ω9ΩΟ4653Ο7-

0ΣΗ). 

20. Τθν από 20/07/2016 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 

Τουριςμοφ περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ζργων με τα αντίςτοιχα οικονομικά τουσ ςτοιχεία ςτο 

ΡΔΕ 2016 (Συλλογικι Απόφαςθ Ε3341 τροπ.0 - ΑΔΑ:7Γ0Χ4653Ο7-6Ο9). 

21. Τθν υπ. αρικμ.  1734/24-6-2016 απόφαςθ του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που μασ διαβιβάςτθκε 

με το υπ. αρικμ. 52056/07-07-2016 ζγγραφο του ΟΑΕΔ. 

22. Το υπ. αρικμ. οικ. 77998/EYKE 2700/22-07-2016 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 

Κρατικϊν Ενιςχφςεων του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ. 

23. Τθν υπ. αρικμ. οικ. 31372/231/12-7-2016 Ειςιγθςθ Ρροϊςταμζνθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν  (τθσ παρ. 5ε του άρκ.24, ν.4270/2014)  του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

24. Τθν υπ. αρικμ. 57315/13-7-2016 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του 

ΟΑΕΔ. 

25. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ προκαλείται δαπάνθ 

φψουσ 5.990.275,00 ευρϊ περίπου, θ οποία κα βαρφνει το Ρρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων (ΡΔΕ) του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
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Αλλθλεγγφθσ. Οι αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ ζχουν προβλεφκεί ςτθ ΣΑΕ 334/1 για το τρζχον 

οικονομικό ζτοσ. 

 
Αποφαςίηουμε 

Τθν κατάρτιςθ προγράμματοσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ για 3.000 νζουσ ανζργουσ 

θλικίασ 25-29 ετϊν ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα και ςε Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ 

Επιχειριςεισ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ.), ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΑΘΟ 1 

ΡΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΘΣ 

1. Θ πράξθ «Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ για 3.000 νζουσ ανζργουσ 

θλικίασ 25-29 ετϊν ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα και ςε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ.» εντάςςεται 

ςτο Ε.Ρ. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» 2014-

2020 και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ρρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων 

(ΡΑΝ). 

Θ Δράςθ εμπίπτει ςτα εξισ: α) Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ 

ςτθν απαςχόλθςθ των νζων ζωσ 29 ετϊν», β) Θεματικό Στόχο 8 «Ρροϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ 

απαςχόλθςθσ υψθλισ ποιότθτασ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων», γ) 

Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 8ii «Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των νζων (ΡΑΝ), 

ιδιαίτερα για αυτοφσ που βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων που αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ και των νζων από περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ μεταξφ άλλων μζςω τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ «Εγγφθςθσ για τθ Νεολαία», δ) Ειδικό ςτόχο ii «Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυταπαςχόλθςθσ και βελτίωςθ των δεξιοτιτων των νζων εκτόσ 

εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ θλικίασ 25-29 ετϊν» του Καν. 1304/2013 τθσ 

Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω Ρράξθσ ανζρχεται ςτα 5.990.275,00 ευρϊ περίπου.  

2. Το πρόγραμμα καταρτίηεται βάςει του άρκρου 83 του Ν. 4368/2016 (Α’21), 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθ με αρικμ. 6767/31-5-2016 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ειδικισ 

Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ  Ε.Ρ. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ» κακϊσ και τθ με αρικμ. 8112/22-6-2016 τροποποιθτικι τθσ απόφαςθ. 
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ΑΘΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ από 3.000 άνεργουσ 

νζουσ, θλικίασ 25-29 ετϊν αποφοίτων δευτεροβάκμιασ (Γενικοφ Λυκείου, Επαγγελματικοφ 

Λυκείου, ΕΡΑΣ) και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμζνουν εκτόσ αγοράσ 

εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ,  ϊςτε να διευκολυνκεί θ είςοδόσ τουσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ. 

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ και γενικά εργοδότεσ 

που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα και περιλαμβάνει τθν απόκτθςθ εργαςιακισ 

εμπειρίασ ςε επιχειριςεισ, με επίβλεψθ ςτο χϊρο εργαςίασ και   διάρκεια τεςςάρων (4) 

μθνϊν.  

Στόχοσ τθσ παρζμβαςθσ είναι θ ςτιριξθ των άνεργων νζων με ζμφαςθ ςτουσ  μακροχρόνια 

ανζργουσ (60% επί του αρικμοφ των κζςεων). Ρροτεραιότθτα δίνεται ςτουσ γονείσ 

ανιλικων τζκνων με απόλυτθ προτεραιότθτα ςτισ μθτζρεσ ανιλικων τζκνων. 

 

ΑΘΟ 3  

ΟΛΟΣ ΟΑΕΔ 

Υπεφκυνοσ φορζασ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ πράξθσ «Ρρόγραμμα 

απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ για 3.000 νζουσ ανζργουσ θλικίασ 25-29 ετϊν ςε 

επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα και ςε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ.»  είναι θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ 

του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ». 

Ωσ Δικαιοφχοσ φορζασ ορίηεται ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ 

(Ο.Α.Ε.Δ.). 

ΑΘΟ 4 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Θ διάρκεια του προγράμματοσ ορίηεται ςτουσ τζςςερισ (4) μινεσ και αφορά τοποκζτθςθ 

ςε κζςεισ του τομζα τθσ ειδίκευςθσ των αςκουμζνων (τίτλοσ ςπουδϊν) για απόκτθςθ  

εργαςιακισ εμπειρίασ  ι/και ςφμφωνα με το ατομικό ςχζδιο δράςθσ (ΑΣΔ). 

Επιςθμαίνεται ότι είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ ςε κζςεισ ειδικοτιτων διοίκθςθσ 

(υπάλλθλοι γραφείου) και διάκεςθσ προϊόντων ι αγακϊν (πωλθτζσ), όλων των 

εγγεγραμμζνων ανζργων αποφοίτων δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ,  
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ςφμφωνα τισ διαδικαςίεσ των άρκρων 6 και 7 τθσ παροφςασ. 

Μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ ο ΟΑΕΔ παρζχει ςτον αςκοφμενο βεβαίωςθ 

ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ. 

ΑΘΟ 5  

 ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

1. ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ/ΡΑΟΧΟΙ ΑΡΟΚΤΘΣΘΣ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΜΡΕΙΙΑΣ 

Στο πρόγραμμα εντάςςονται ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςυνεταιριςμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ και γενικά 

εργοδότεσ που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα.  

α. Επιχειριςεισ/πάροχοι με προςωπικό 0-3 άτομα μποροφν να ενταχκοφν για ζναν (1) 

ωφελοφμενο. 

β. Επιχειριςεισ/πάροχοι με προςωπικό 4-9 άτομα μποροφν να ενταχκοφν για δφο (2) 

ωφελοφμενουσ. 

γ. Επιχειριςεισ/πάροχοι με προςωπικό 10-19 άτομα μποροφν να ενταχκοφν για τρεισ (3) 

ωφελοφμενουσ. 

δ. Επιχειριςεισ/πάροχοι με προςωπικό 20-30 άτομα μποροφν να ενταχκοφν για πζντε (5) 

ωφελοφμενουσ. 

ε. Επιχειριςεισ/πάροχοι με προςωπικό 31-50 άτομα μποροφν να ενταχκοφν για οκτϊ (8) 

ωφελοφμενουσ. 

ςτ. Επιχειριςεισ/πάροχοι άνω των 50 ατόμων μποροφν να ενταχκοφν για δζκα (10) 

ωφελοφμενουσ. 

 
Στο πρόγραμμα δεν εντάςςονται: 

α. Πςεσ επιχειριςεισ ζχουν προβεί ςε μείωςθ του προςωπικοφ τθσ λόγω καταγγελίασ 

ςφμβαςθσ εργαςίασ (απόλυςθσ) ςτο χρονικό διάςτθμα των (30) θμερολογιακϊν 

θμερϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ  αίτθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ. 

β. Πλεσ οι επιχειριςεισ που διζπονται, όςον αφορά τθν πρόςλθψθ του προςωπικοφ 

τουσ, από τισ διατάξεισ του ν.2190/94 (Α’ 28) και του ν.3812 ( Α’ 234). 

γ. Τα νυχτερινά κζντρα.  
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δ. Οι επιχειριςεισ προϊκθςθσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν μζςω τθλεφϊνου 

(telemarketing). 

ε. Οι εποχικζσ επιχειριςεισ. 

ςτ. Τα υποκαταςτιματα ι τα γραφεία που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε χϊρα που δεν είναι 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

η. Εξωχϊριεσ εταιρείεσ όπωσ και επιχειριςεισ που ςτθν εταιρικι τουσ ςφνκεςθ 

ςυμμετζχουν εξωχϊριεσ εταιρείεσ. 

θ. Σφλλογοι και ςωματεία που δεν αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα. 

κ. Οι επιχειριςεισ  που δεν διακζτουν αυτοτελι επαγγελματικι ζδρα ι όταν θ ζδρα 

είναι θ οικία του εργοδότθ (π.χ. αςφαλιςτζσ, λογιςτζσ, πολιτικοί μθχανικοί, κλπ) εκτόσ 

των επιχειριςεων που λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ απαςχολοφν το 

προςωπικό εκτόσ του χϊρου τθσ ζδρασ τουσ (θλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί). 

ι. Πταν το αντικείμενο εργαςιϊν μίασ επιχείρθςθσ είναι ςφνκετο και το ζνα από τα 

αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματοσ.  

 

2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ  

Ωφελοφμενοι του προγράμματοσ είναι ςυνολικά 3.000 άνεργοι νζοι, θλικίασ 25-29 ετϊν, 

απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι κα υποδειχκοφν ςτα 

πλαίςια του προγράμματοσ από τθν Υπθρεςία (ΚΡΑ2) του ΟΑΕΔ . 

Θ υπόδειξθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ προχποκζτει ότι οι ωφελοφμενοι κα ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ και ςφνταξθσ ι/και 

επικαιροποίθςθσ του ατομικοφ ςχεδίου δράςθσ (ΑΣΔ) ςε ΚΡΑ2 του ΟΑΕΔ. 

Ωφελοφμενοι του προγράμματοσ: 

α) είναι νζοι θλικίασ 25-29 ετϊν (ζςτω κι αν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ υπερβοφν 

το όριο των 29 ετϊν), που δεν  ζχουν αςφαλιςκεί για περιςςότερεσ από εκατό (100) 

θμζρεσ αςφάλιςθσ ςε οποιοδιποτε αςφαλιςτικό φορζα (εξαιροφνται οι θμζρεσ αςφάλιςθσ 

λόγω πρακτικισ άςκθςθσ και μακθτείασ).  

β) είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο ανζργων των Υπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ τόςο κατά τθν 

κατάρτιςθ των πινάκων του άρκρου 6 τθσ παροφςασ, όςο και κατά τθν υπόδειξι τουσ από 

το αρμόδιο ΚΡΑ2 και τθν τοποκζτθςι τουσ ςτθν επιχείρθςθ/πάροχο. 

γ) ζχουν ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία τθσ  εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ και  διακζτουν 

ατομικό ςχζδιο δράςθσ (ΑΣΔ). 
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δ)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. 

ε) Οι πτυχιοφχοι Σχολϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να είναι κάτοχοι αντίςτοιχων ιςότιμων 

τίτλων ςπουδϊν, αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΤΑΡ .     

Δεν είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ: 

α. για αςκοφμενουσ που είχαν απαςχολθκεί κακϋ οιονδιποτε τρόπο ι αςκθκεί ςτθν 

ίδια επιχείρθςθ το τελευταίο εξάμθνο πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

β. για άτομα που:  

βα. είναι  ομόρρυκμοι εταίροι ςε  Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι ςε  Ε.Ρ.Ε και ςτισ 

Ι.Κ.Ε 

ββ.  είναι  μζλθ των Δ.Σ. ςτισ Α.Ε.  

βγ. είναι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι οι διαχειριςτζσ των 

επιχειριςεων/παρόχων 

βδ. είναι μζλθ ςε ςυνεταιριςμοφσ (πλθν των μελϊν των ΚοινΣεπ)  

βε. τοποκετοφνται αναγκαςτικά με τισ διατάξεισ του  Ν.2643/98.   

Επιςθμαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτθςθ, αλλά υποδεικνφονται με 

ςυςτατικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Υπθρεςία (ΚΡΑ2) ςφμφωνα με όςα ορίςει θ 

Δθμόςια Ρρόςκλθςθ.  

ΑΘΟ 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΑΓΩΓΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ/ΡΑΟΧΩΝ 

1. Διαδικαςία Υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

α. Μετά τθν δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, οι 

επιχειριςεισ/πάροχοι που διακζτουν κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

του ΟΑΕΔ και επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα, εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ, 

υποβάλλουν θλεκτρονικά μόνο μια αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ– εντολι κενισ 

κζςθσ – υπεφκυνθ διλωςθ.  

Επιχειριςεισ/πάροχοι που δεν διακζτουν κλειδάρικμο, κα κλθκοφν μζςω τθσ Δθμοςίασ 

Ρρόςκλθςθσ να τον προμθκευτοφν από το ΚΡΑ2, όπου ανικουν, ϊςτε να μποροφν να 
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υποβάλλουν αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

β. Στθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ οι επιχειριςεισ/πάροχοι  περιγράφουν τθν 

ειδικότθτα, το περιεχόμενο τθσ ειδικότθτασ και το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

ανζργων/ωφελουμζνων (Δευτεροβάκμιασ ι Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) ςτουσ οποίουσ  

επικυμοφν να παρζχουν εργαςιακι εμπειρία.  

γ. Θ θλεκτρονικι αίτθςθ απευκφνεται ςτο ΚΡΑ2 ςτθν περιοχι τθσ αρμοδιότθτασ του 

οποίου ανικει θ επιχείρθςθ-πάροχοσ. 

δ. Θ 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. Θ 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 πρόςκλθςθ. Θ 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.  Θ αίτθςθ ςυνιςτά 

εξουςιοδότθςθ προσ τον ΟΑΕΔ για τθ χριςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ από τα 

Ρλθροφοριακά Συςτιματα (Ρ.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΓΑΝΘ (ΡΣ ΣΕΡΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,  τθσ ΓΓΡΣ και 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 
2. Κατάρτιςθ πινάκων εγγεγραμμζνων ανζργων ανά ειδικότθτα, εγγεγραμμζνθ ανεργία 

και Ρεριφερειακι Ενότθτα  

α. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από 

τισ επιχειριςεισ /παρόχουσ, το κάκε αρμόδιο ΚΡΑ2 ελζγχει εάν θ επιχείρθςθ πλθροί τισ 

προχποκζςεισ του προγράμματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ.   

β. Εφόςον θ επιχείρθςθ/πάροχοσ πλθροί τουσ όρουσ του προγράμματοσ, ο Ρροϊςτάμενοσ 

του ΚΡΑ 2 προβαίνει ςτθν ζκδοςθ εγκριτικισ απόφαςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ 

ενθμερϊνει ςχετικά τθν επιχείρθςθ/πάροχο. Λεπτομζρειεσ  ςχετικά με τθ διαδικαςία αυτι 

κα περιγραφοφν ςτθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ. 

γ. Με βάςθ τισ κζςεισ αυτζσ καταρτίηονται αυτοματοποιθμζνα, μζςω του ΟΡΣ του ΟΑΕΔ, 

πίνακεσ ανά ειδικότθτα οι οποίοι ςυμπεριλαμβάνουν τουσ αντίςτοιχουσ εγγεγραμμζνουσ 

ανζργουσ ςτο μθτρϊο του ΟΑΕΔ-αναηθτοφντεσ εργαςία με ΑΣΔ - ανά Ρεριφερειακι 

Ενότθτα, ςφμφωνα με τθν ειδικότθτα για τθν οποία διακζτουν ςυναφι τίτλο ςπουδϊν ι 

και ςφμφωνα με το ΑΣΔ. 
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Οι πίνακεσ αυτοί  αναρτϊνται ςτο portal του Οργανιςμοφ (www.oaed.gr) και  είναι 

προςβάςιμοι ςτουσ ανζργουσ και μζςω των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (e-services) του 

Οργανιςμοφ. Επιπλζον  διατθροφνται και ςε θλεκτρονικό αρχείο. 

δ. Οι πίνακεσ  απεικονίηουν τθν κατάςταςθ των εγγεγραμμζνων ανζργων κατά τθν 30θ 

θμζρα που ζπεται τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ των επιχειριςεων-παρόχων. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ θ 

ανωτζρω οριηόμενθ θμερομθνία δφναται να τροποποιθκεί. 

ε. Οι πίνακεσ ανά ειδικότθτα  διακρίνονται ςε δυο επιμζρουσ πίνακεσ: ο ζνασ αφορά ςτουσ 

μακροχρόνια ανζργουσ και ο δεφτεροσ ςτουσ υπόλοιπουσ ανζργουσ. Ρροτεραιότθτα και 

ςτουσ δφο πίνακεσ δίνεται ςτουσ γονείσ ανιλικων τζκνων με απόλυτθ προτεραιότθτα ςτισ 

μθτζρεσ ανιλικων τζκνων. Στθ ςυνζχεια ζπονται οι  άνεργοι με τθ μεγαλφτερθ, ςε θμζρεσ, 

εγγεγραμμζνθ ανεργία ςτο μθτρϊο του ΟΑΕΔ.   

 

ΑΘΟ 7 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Διαδικαςία υπόδειξθσ ανζργων.  

α. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του παρόχου και τθν 

κατάρτιςθ των πινάκων των εγγεγραμμζνων ανζργων ανά ειδικότθτα και ανά 

Ρεριφερειακι Ενότθτα,  ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ του ΚΡΑ 2, ςτθν αρμοδιότθτα του 

οποίου ανικει θ επιχείρθςθ/πάροχοσ ι το υποκατάςτθμά τθσ όπου κα αςκθκεί ο 

αςκοφμενοσ,  υποδεικνφει τον πρϊτο εγγεγραμμζνο άνεργο του πίνακα. 

 Θ υπόδειξθ των μακροχρόνια και μθ ανζργων γίνεται ςτουσ παρόχουσ και από τουσ δφο 

επιμζρουσ πίνακεσ (μακροχρονίων και μθ), αρχισ γενομζνθσ από τον πίνακα των 

μακροχρονίων ανζργων, εφόςον οι αναφερόμενοι άνεργοι των δφο πινάκων πλθροφν τα 

χαρακτθριςτικά τθσ/των προτεινόμενθσ/ων κζςθσ/εων. Θ εν λόγω διαδικαςία κα 

εξειδικευτεί ςτθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ. 

Ο πίνακασ των εγγεγραμμζνων ανζργων ανά ειδικότθτα εκδίδεται ανά Ρεριφερειακι 

Ενότθτα και είναι κοινόσ για τα ΚΡΑ 2  των οποίων οι πάροχοι ανικουν γεωγραφικά ςε 

αυτιν τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα. Πταν ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ υποδεικνφει τον άνεργο 

που είναι θ ςειρά του να υποδειχκεί, ο άνεργοσ αυτόσ δεν είναι διακζςιμοσ να υποδειχκεί 

και από άλλο ΚΡΑ 2 τθσ ίδιασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, αλλά ο επόμενοσ. 

β. Εάν ο υποδειχκείσ άνεργοσ ι ο πάροχοσ δεν αποδεχτεί τθν υπόδειξθ, τότε 

καταγράφεται ςτο ΟΡΣ θ άρνθςι τουσ με αιτιολογθμζνθ τεκμθρίωςθ. Στθν περίπτωςθ 

http://www.oaed.gr/
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αυτι και εφόςον ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ διαπιςτϊςει ότι τεκμαίρεται θ αντικειμενικι 

δυςκολία τθσ τοποκζτθςθσ, δφναται να προχωριςει ςτθν υπόδειξθ του επόμενου 

ανζργου του πίνακα.  

γ. Ο άνεργοσ που δεν δζχτθκε να τοποκετθκεί ςτο πάροχο ςτον οποίο υποδείχκθκε ι 

απορρίφκθκε από τον πάροχο, μπορεί να τοποκετθκεί ςε άλλο πάροχο, μετά από τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του εργαςιακοφ ςυμβοφλου. Θ διαδικαςία αυτι μπορεί να 

πραγματοποιθκεί ςυνολικά μζχρι τρεισ φορζσ. Ο άνεργοσ επανζρχεται ςτον πίνακα ςτθ 

κζςθ που είχε καταλάβει αρχικά και υποδεικνφεται εκ νζου με τθ ςειρά αυτι. 

Αντίςτοιχα, ςτον πάροχο για τθν ίδια κζςθ δφναται να υποδειχκοφν ςυνολικά μζχρι τρεισ 

άνεργοι. 

δ. Θ ευκφνθ του παρόχου ι του αςκουμζνου ςε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ αξιολογείται από 

τον εργαςιακό ςφμβουλο με βάςθ κριτιρια, τα οποία κα περιγραφοφν ςτθ Δθμόςια 

Ρρόςκλθςθ. 

2. Συμφωνθτικό ςυνεργαςίασ  

α. Μετά τθν 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 των ανζργων, ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ. Θ απόκτθςθ τθσ  εργαςιακισ 

εμπειρίασ αρχίηει τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 

ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ του 

προγράμματοσ. Στο ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ που υπογράφεται μεταξφ του ΟΑΕΔ, ο 

οποίοσ εκπροςωπείται από τον Ρροϊςτάμενο του ΚΡΑ2 μετά από εξουςιοδότθςθ τθσ 

Διοικιτριασ του ΟΑΕΔ, του Ραρόχου και του Αςκουμζνου,  περιγράφονται οι υποχρεϊςεισ 

των παρόχων και των ωφελουμζνων-αςκουμζνων. Το περιεχόμενο του ςυμφωνθτικοφ κα 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Δθμόςιασ Ρρόςκλθςθσ του προγράμματοσ. 

β. Υπεφκυνοσ- επιβλζπων τθσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ορίηεται ο εργοδότθσ ι 

άλλοσ εργαηόμενοσ, ο οποίοσ απαςχολείται με ςχζςθ πλιρουσ και εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 

και διακζτει ςυναφι τίτλο ςπουδϊν με τθν ειδικότθτα του αςκοφμενου ι ςυναφι άδεια 

άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι τουλάχιςτον 2 χρόνια εργαςιακισ εμπειρίασ ςτο αντικείμενο 

όπου κα εκπαιδευτεί ο αςκοφμενοσ. Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν 

τεκμθρίωςθ τθσ κζςθσ του υπεφκυνου-επιβλζποντοσ τθσ απόκτθςθσ εργαςιακισ 

εμπειρίασ, κα εξειδικευτοφν ςτθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ. 
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ΑΘΟ 8 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ   

1. Εάν θ αποχϊρθςθ του αςκοφμενου δεν οφείλεται ςε λόγουσ που προζρχονται από 

τον ίδιο τον αςκοφμενο, είναι δυνατι θ τοποκζτθςι του ςε άλλθ επιχείρθςθ/πάροχο για 

το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα των τεςςάρων μθνϊν. Ο ωφελοφμενοσ που  αποχωρεί 

από μία κζςθ, αποηθμιϊνεται για τισ θμζρεσ που αςκικθκε ςτον πάροχο. 

2. Αντίςτοιχα εάν ο αςκοφμενοσ αποχωριςει για λόγουσ που δεν αφοροφν ςτθν 

επιχείρθςθ/πάροχο, το  ΚΡΑ2  προχωράει ςτθν τοποκζτθςθ άλλου αςκουμζνου, τθρϊντασ 

τθ ςειρά του πίνακα, για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα. 

3. Πταν για τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ του αςκουμζνου ευκφνεται ο ίδιοσ ο αςκοφμενοσ 

τότε δεν επανατοποκετείται ςε άλλθ επιχείρθςθ/ πάροχο και όταν ευκφνεται θ 

επιχείρθςθ/ πάροχοσ δεν  του υποδεικνφεται άλλοσ αςκοφμενοσ. 

4. Οποιαδιποτε μεταβολι προκφπτει δθλϊνεται από τον πάροχο ι τον αςκοφμενο. 

5. Στθν περίπτωςθ λφςθσ του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ με υπαιτιότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ/παρόχου, μετά από ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ και απόφαςθ του Δ.Σ. του 

ΟΑΕΔ,  δφναται να επιβλθκεί κφρωςθ αποκλειςμοφ τθσ επιχείρθςθσ/παρόχου από όμοια 

προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ι προγράμματα απαςχόλθςθσ που 

υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. 

6. Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ κατά τθν 4μθνθ διάρκεια του προγράμματοσ προβεί 

ςε μείωςθ λόγω καταγγελίασ ςφμβαςθσ εργαςίασ ατόμου από το προχπάρχον προςωπικό,  

χωρίσ να το αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, το πρόγραμμα κα 

διακόπτεται με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ2). Δίνεται 

ωςτόςο θ δυνατότθτα ςτον αςκοφμενο να ολοκλθρϊςει τθν άςκθςθ ςε άλλθ 

επιχείρθςθ/πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα.  

Μείωςθ επίςθσ κεωρείται θ μετατροπι του κακεςτϊτοσ απαςχόλθςθσ από πλιρθ ςε 

μερικι ι ςε εκ περιτροπισ μιςκωτοφ από το προχπάρχον προςωπικό. 

Δεν κεωρείται μείωςθ θ καταγγελία ςφμβαςθσ οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου για 

πεικαρχικοφσ λόγουσ (μετά από μινυςθ), θ οικειοκελισ αποχϊρθςθ, κάνατοσ, φυλάκιςθ 

και ςυνταξιοδότθςθ λόγω γιρατοσ ι αναπθρίασ μιςκωτοφ τθσ επιχείρθςθσ. 

ΑΘΟ 9 

ΩΑΙΟ – ΑΡΟΥΣΙΕΣ 
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1. Οι αςκοφμενοι μποροφν να απουςιάςουν μζχρι 15 θμερολογιακζσ θμζρεσ κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια του προγράμματοσ,  με τθν  υποχρζωςθ επιμικυνςθσ του 

προγράμματοσ. 

2. Θ εργαςιακι τουσ εμπειρία ορίηεται ςτισ 6  ϊρεσ θμερθςίωσ και πζντε (5) θμζρεσ 

τθν εβδομάδα (Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι). 

3. Δεν είναι δυνατι θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ μετά τθν 22θ ϊρα βραδινι  

ζωσ και τθν 6θ ϊρα πρωινι. 

 

ΑΘΟ 10 

ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ 

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάκε μινα ςτουσ αςκοφμενουσ για κάκε θμζρα άςκθςισ τουσ (και 

ςυνολικά όχι πάνω από 22 θμζρεσ το μινα) κακαρι θμεριςια αποηθμίωςθ 21 ευρϊ. 

 Για τθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ οι αςκοφμενοι υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ του 

ςυνειςπραττόμενου κλάδου αςκενείασ ςε είδοσ (ΕΟΡΥΥ) και αςφαλίηονται για 

επαγγελματικό κίνδυνο ςτο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ, με βάςθ τθν ανωτζρω αποηθμίωςθ. 

Θ διαδικαςία αςφάλιςθσ και ο τρόποσ απόδοςθσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, κα 

περιγραφεί ςτθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ. 

Κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ θ επιχείρθςθ/πάροχοσ υποχρεοφται  να διατθρεί 

μθνιαίο δελτίο παρουςίασ του αςκοφμενου που  περιλαμβάνει τισ θμζρεσ άςκθςισ του, 

υπογεγραμμζνο από τον αςκοφμενο. Οι παρουςίεσ κοινοποιοφνται ςτο ΚΡΑ2, το πρϊτο 

δεκαιμερο του επόμενου μινα. Θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ των παρουςιϊν και 

καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ κα περιγραφεί ςτθ Δθμοςία Ρρόςκλθςθ. 

 

ΑΘΟ 11 

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Για οποιαδιποτε διαφορά προκφψει μεταξφ του ΟΑΕΔ και των επιχειριςεων/παρόχων  ι 

των ωφελοφμενων/αςκουμζνων κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, επιλφεται με 

απόφαςθ του Δ.Σ ι του οργάνου/ων που το Δ.Σ. ορίςει. 

Οι ενςτάςεισ  υποβάλλονται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ. 

 

ΑΘΟ 12 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
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Οι ζλεγχοι ςτισ επιχειριςεισ/παρόχουσ διενεργοφνται από υπαλλιλουσ του ΟΑΕΔ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 2/34255/0022/6-6-2001 ΚΥΑ όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και με τθν με αρικμό 2854/01-07-2008 Απόφαςθ του 

Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ τιρθςθ των 

όρων του προγράμματοσ.  

Για τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του 

ςυνολικοφ προγράμματοσ, οι ελεγκτζσ ςυντάςςουν ςχετικζσ εκκζςεισ, που αφοροφν τουσ 

όρουσ τθσ ζνταξθσ. Αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ παραδίδεται ςτθν επιχείρθςθ/πάροχο. 

Οι ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ/πάροχοι υποχρεοφνται: 

1. να παρζχουν κάκε δυνατι βοικεια, κατά τον ζλεγχο, ςτουσ ελεγκτζσ 

υπαλλιλουσ του ΟΑΕΔ ςφμφωνα με το άρκρο 29 του ν.4144/2013, 

2. να αποδζχονται όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν παροχι ςε αυτά όλων 

των  δικαιολογθτικϊν ςτοιχείων που ηθτοφνται, 

3. να τθροφν τα αποδεικτικά ςτοιχεία και ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν 

παροφςα απόφαςθ για τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ, μετά τθ λιξθ του 

προγράμματοσ. 

Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ / αξιολόγθςθσ του ανωτζρω προγράμματοσ, οι ωφελοφμενοι 

(άνεργοι) πρζπει να παρζχουν τθ ςυγκατάκεςθ 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 

το ςκοπό εξαγωγισ ςτατιςτικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο τθσ διενζργειασ ερευνϊν και τθσ 

εκπόνθςθσ μελετϊν για τθν αξιολόγθςθ του εν λόγω προγράμματοσ. 

Σφμφωνα με τισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ τθσ νζασ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020 

και ειδικότερα βάςει του Κανονιςμοφ 1303/2013 (εδάφιο δ τθσ παρ.2 του άρκρου 125) και 

του Κανονιςμοφ 1304/2013 (άρκρα 5 και 19 κακϊσ και Ραραρτιματα I και II), απαιτείται 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, θ ςυλλογι και ςυγκζντρωςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων (microdata) 

των ωφελουμζνων που ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα. Ωσ εκ τοφτου,  οι ωφελοφμενοι 

υποχρεοφνται ςτθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων και δεδομζνων, ςτισ 

ςχετικζσ φόρμεσ που κα διανεμθκοφν μετά τθν τοποκζτθςθ τουσ ι τθ λιξθ του 

προγράμματοσ. 
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Υπεφκυνοσ για τθ ςυλλογι των ςτατιςτικϊν δεδομζνων είναι ο ΟΑΕΔ, ωσ  δικαιοφχοσ του 

προγράμματοσ, και ςυγκεκριμζνα το κάκε ΚΡΑ2. Οι λεπτομζρειεσ για τον τρόπο ςυλλογισ 

και καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων αυτϊν κα περιγράφονται ςτθ Δθμόςια Ρρόςκλθςθ. 

 

ΑΘΟ 13 

ΤΘΘΣΘ ΚΑΝΟΝΩΝ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ   

Ο ΟΑΕΔ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τον ωφελοφμενο/αςκοφμενο ότι τοποκετείται μζςω 

του παρόντοσ προγράμματοσ το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ρρωτοβουλία για τθν 

Απαςχόλθςθ των Νζων (ΡΑΝ).  

Θ ανωτζρω υποχρζωςθ, εκπλθρϊνεται μζςω του ςυςτατικοφ ςθμειϊματοσ που δίνει θ 

αρμόδια Υπθρεςία (ΚΡΑ2) ςτον ωφελοφμενο/αςκοφμενο, κατά τθν υπόδειξι του ςτθν 

επιχείρθςθ/πάροχο, ςτο οποίο αναφζρεται ρθτά ότι: «Θ τοποκζτθςθ γίνεται ςτο πλαίςιο 

τθσ πράξθσ «Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ Εργαςιακισ εμπειρίασ για 3.000 νζουσ ανζργουσ 

θλικίασ 25-29 ετϊν ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα και ςε ΚΟΙΝΣΕΡ», με τθ 

ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

Ρρωτοβουλίασ για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων».   

Ο ΟΑΕΔ και οι Επιβλζποντεσ Φορείσ υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ των απαιτιςεων των 

κανόνων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ που προςδιορίηονται ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

και Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, και όπωσ αυτοί κακορίηονται ςτον Καν. 

(ΕΕ) 1303/2013 (άρκρο 115-17 και Ραράρτθμα ΧΙΙ) τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-

2020 και τισ διατάξεισ εφαρμογισ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθ» 2014-2020.  

Ραράλλθλα κα πρζπει να τθροφνται οι απαιτιςεισ του ν. 2472/1997 και τα όςα ορίηονται 

από τισ αποφάςεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, 

προκειμζνου αφενόσ να τθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ για τθν 

προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 

αφετζρου να είναι δυνατι θ επεξεργαςία και χριςθ προςωπικϊν δεδομζνων ςφμφωνα 

με τισ απαιτιςεισ των Καν. 1303/2013 και 1304/2013. 

Πλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ αποτελοφν ουςιαςτικοφσ ςυντελεςτζσ διάχυςθσ τθσ 

πλθροφόρθςθσ ςτο κοινό-ςτόχοσ που απευκφνονται και, υπό τθν ζννοια αυτι, δφνανται 

να χρθςιμοποιοφν, ορκολογικά, κάκε πρόςφορο μζςο επικοινωνίασ που κα ςυμβάλλει 

ςτθ διαφάνεια και ςτθ διάχυςθ λεπτομερϊν πλθροφοριϊν. 
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ΑΘΟ 14 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Με δθμόςια πρόςκλθςθ που εκδίδεται με απόφαςθ του Διοικθτι του Οργανιςμοφ 

Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ προςδιορίηεται θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ τθσ 

υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων για υπαγωγι ςτο πρόγραμμα και εξειδικεφεται 

ι/και ορίηεται οτιδιποτε δεν αναφζρεται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

Ρριν ι ταυτόχρονα με τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προσ τισ 

επιχειριςεισ, ο ΟΑΕΔ ενθμερϊνει δθμόςια μζςω ανακοινϊςεων ςτον Τφπο και με όποιο 

άλλο πρόςφορο μζςο, για τθν επικείμενθ ενεργοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου 

προγράμματοσ του οποίου δυνθτικοί ωφελοφμενοι είναι το ςφνολο των ατόμων που είναι 

εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα ανεργίασ του ΟΑΕΔ. Βάςει τθσ ανακοίνωςθσ του ΟΑΕΔ, 

προςκαλοφνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ι οικονομικά ανενεργοί πολίτεσ είτε να 

εγγραφοφν ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ είτε να επικαιροποιιςουν τα ςτοιχεία τουσ 

προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ των τελικϊν ωφελοφμενων. 

2. Το Δ.Σ. του Οργανιςμοφ δφναται με απόφαςθ του να αναςτείλει, να ςυνεχίςει και να 

λιξει τθν προκεςμία υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων για υπαγωγι ςτο πρόγραμμα.  

3. Σε περίπτωςθ κάλυψθσ των προβλεπόμενων κζςεων, οι υπεράρικμεσ αιτοφμενεσ 

κζςεισ κα μπαίνουν ςε ςτάδιο αναμονισ ςε ποςοςτό 20% επί των αρχικά 

κατανεμθκειςϊν κζςεων, οι οποίεσ κα ικανοποιθκοφν εφόςον υπάρξουν κενζσ κζςεισ. 

4. Σε περίπτωςθ κάλυψθσ των κατανεμθκειςϊν κζςεων, νωρίτερα από τθν  

προβλεπόμενθ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, θ προκεςμία 

κα λιγει αυτόματα μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αιτιςεων. 

5. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των αιτιςεων και τθσ τοποκζτθςθσ των ανζργων ςτουσ 

παρόχουσ, υπάρχει το ενδεχόμενο να μθν καλυφκοφν όλεσ οι κζςεισ που είχαν αρχικά 

προκθρυχκεί. Στθν περίπτωςθ αυτι κα είναι δυνατι, με απόφαςθ του Δ.Σ. του 

Οργανιςμοφ,  θ επαναπροκιρυξθ του προγράμματοσ για τον υπολειπόμενο αρικμό των 

κζςεων που δεν καλφφκθκαν. Θ επιχείρθςθ/πάροχοσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχει 

μόνο μία φορά ςτο πρόγραμμα. 
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Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. 

 
Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & 
ΤΟΥΙΣΜΟΥ  

Θ ΑΝ. ΥΡΟΥΓΟΣ  
ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
 
 
 

  
ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΧΑΙΤΣΘΣ 

 
 
 
 

ΟΥΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΡΟΥΛΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ: 

1. Εκνικό Τυπογραφείο (Για δθμοςίευςθ) 

2.     ΟΑΕΔ – Διοίκθςθ 

α.    Γραφ. κ. Διοικιτριασ 

β.    Δ/νςθ Απαςχόλθςθσ 

 

ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ: 

1. Γραφ. Αν. Υπουργοφ κ. Αντωνοποφλου 

2. Γραφ. Γεν. Γραμματζα κ. Νεφελοφδθ 

3. Γραφ. Γεν. Γραμματζωσ κ. Χαλικιά 

4. Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντι Εργαςίασ & Ζνταξθσ ςτθν Απαςχόλθςθ 

5. Δ/νςθ Δ4/Ι 
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