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     Αθήνα      27/02/2014 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Ε40/143 
 
      ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
      ΑΡ. :  23 
 
     ΠΡΟΣ: 
     Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄  
       
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
     Ως ο συνημμένος πίνακας 
     Διανομής 

 
ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων  

κοινωφελούς χαρακτήρα » 
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του 

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013)   με αριθ. 3.24641/Οικ.3.1574/ 27-08-2013 
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2091/τ.Β/2013)  αναφορικά με την  προώθηση της  απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς  χαρακτήρα και θέτουμε υπόψη  σας        τα 
εξής : 

 
ΓΕΝΙΚΑ  

 
Με την κοινοποιούμενη  Κ.Υ.Α ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο 

σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης ελέγχου και αξιολόγησης της Πράξης 
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» που αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας κοινωφελούς  
χαρακτήρα,  στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.    

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης των ανέργων, η αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, η κάλυψη κοινωνικών αναγκών και η αναβάθμιση των 
παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών με δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) μηνών που δύναται να ανέλθει έως έξι (6) μήνες και 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 
Η Πράξη έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας 

πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξ αιτίας της κρίσης και της μακράς 
ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάση των στοιχείων της 
εγγεγραμμένης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ..  
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Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην 
ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της 
πρόσληψης προσωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε 
(5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (Επιβλέποντες 
φορείς) βάσει του Ν.4152/2013. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που 
εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελούμενων δύναται 
να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι (6) μήνες  και δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες. 
 
 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ   

 
Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και παρακολούθηση  της πράξης 

είναι οι ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠ). 

Δικαιούχοι: Η  ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  
Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 
και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών  Δράσεων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι  οποίες θα είναι αρμόδιες  για τον 
προσδιορισμό των επιβλεπόντων φορέων (φορείς στους οποίους θα 
απασχοληθούν οι άνεργοι)  και των διατιθέμενων θέσεων απασχόλησης ανά 
ειδικότητα.      

             
Επιβλέποντες φορείς : Οι φορείς οι όποιοι  θα προσλάβουν, (Δήμοι, 

Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες),  θα απασχολήσουν  τους ανέργους και θα 
πιστοποιούν την απασχόληση τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταβληθεί 
το μισθολογικό και  μη μισθολογικό κόστος.  

 
Ο.Α.Ε.Δ : Φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών 

αιτήσεων των ωφελούμενων, την κατάρτιση του πίνακα των ωφελούμενων, τη 
σύζευξη των ωφελούμενων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων 
φορέων όπως θα έχουν προσδιοριστεί από τον δικαιούχο, τη διενέργεια 
επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των 
αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους 
επιβλέποντες φορείς. 
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
   

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών  
μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες Ομογενείς, Ομογενείς  αλλοδαποί που 
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, 
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση 
ότι η ιδιότητά τους ως  Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση 
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958) και ανήκουν   σε μία από 
τις κατηγορίες που περιγράφονται στις διατάξεις του  άρθρου  5 της 
κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α., όπως επίσης  τα κριτήρια επιλογής  κατάταξης των 
ωφελούμενων και το σύστημα επιλογής τους. 

    Διευκρινίζεται ότι : 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης 

Ανέργων, η επιλογή προσωπικού – πρόσληψη, η  χρηματοδότηση της Πράξης, 
η διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε 
ωφελούμενους και Επιβλέποντες Φορείς, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο 
έλεγχος και παρακολούθηση  περιγράφονται στα άρθρα 6 έως  και 11 της 
κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α.   

Επισημαίνουμε ότι : 
Με τη λήξη του προγράμματος οι ωφελούμενοι απολύονται 

αυτοδικαίως χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση 
διαπιστωτικής πράξης όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ 1του 
ν.4152/2013 και της  παρ.7.10 του άρθρου 7 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ. 

Επίσης, ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των 
ωφελούμενων  που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας στα πλαίσια του 
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές          
(εργοδότη - εργαζόμενου). 

Συγκεκριμένα κατά περίκλειση της ισχύουσας νομοθεσίας, για κάθε 
ωφελούμενο που θα προσληφθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για τη 
υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ » 

 
 
το μισθολογικό κόστος  θα ανέρχεται σε καθαρές αμοιβές  :  
 
α)  19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για 

τους  άνεργους άνω των 25 ετών  
 

β) 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως 
ανέργους κάτω των 25 ετών    
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το μη μισθολογικό κόστος θα ανέρχεται : 
      στο ποσό που αντιστοιχεί στις  μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές  (εργαζομένου 

και  εργοδότη) για τον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και της 
επικουρικής ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών που το ΙΚΑ 
–ΕΤΑΜ εισπράττει η συνεισπράττει υπέρ  Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και το οποίο για τους άνεργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 258,00 € ενώ για τους άνεργους κάτω των 25 ετών δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 225,00 €. 

 
 
 
 

 Ε.Β.Κ.Ν.Π -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
(Α.Π.Δ.) –    ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
            
 
           Επειδή η έναρξη της απασχόλησης των εν λόγω απασχολούμενων 
προκύπτει και από άλλα επίσημα έγγραφα όπως Πίνακα Κατάταξης Ανέργων 
του Ο.Α.Ε.Δ., οι αποδοχές και το χρονικό διάστημα απασχόλησης, από τις 
κοινοποιούμενες  διατάξεις   κατά συνέπεια  η τήρηση του Ε.Β.Κ.Ν.Π. δεν θα 
συνέβαλε στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής αλλά μόνο θα πρόσθετε 
στους εργοδότες – φορείς τυπικές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, κρίνεται 
σκόπιμο οι φορείς που απασχολούν τους ανωτέρω ανέργους  να 
απαλλάσσονται  της υποχρέωσης καταχώρησης στο Ειδικό Βιβλίο, για 
τους απασχολουμένους στο ανωτέρω πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.  
 

Οι εργοδότες που έχουν ενταχθεί  στα ανωτέρω προγράμματα  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ », οι φορείς δηλαδή που θα προσλάβουν και 
θα απασχολούν τους άνεργους, (Δήμοι, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες), θα 
συμπεριλάβουν και τους εν λόγω απασχολούμενους με της αντίστοιχης 
μισθολογικής περιόδου κανονική  (1) Α.Π.Δ. η με συμπληρωματική (04) 
Α.Π.Δ., εφόσον έχει προηγηθεί η κανονική Α.Π.Δ., στις προθεσμίες που 
ορίζονται από την σχετική εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταχωρημένους όλους 
τους εργαζόμενους.  

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολουμένων, του 
εν λόγω προγράμματος, στις Α.Π.Δ των εργοδοτών, θα γίνεται κατά τα γνωστά, 
χωρίς να απαιτείται  καταχώρηση σε ειδικά πεδία  (π.χ πεδία επιδότησης            
43, 44, 45), ως κοινοί ασφαλισμένοι. 
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Οι εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που αφορούν στους 
απασχολούμενους και αντιστοιχούν στις μηνιαίες αποδοχές μισθολογικού 
κόστους των λόγω  απασχολούμενων του προγράμματος, καταβάλλονται 
ταυτόχρονα και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών με τις τρέχουσες 
εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου.   

 
Σχετικά έγγραφα : Η με αριθ. 6/2013/ 05-12-2013 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ &  το  με αριθ. 
Πρωτ. 106097/13-12-2013 έγγραφο ΟΑΕΔ με θέμα :Οδηγός Εφαρμογής Διαδικασιών κ.λ.π.      
(Α.Δ.Α ΒΛΟΖ4691Ω2-Ψ19 & ΒΛΓΨ4691Ω2-ΠΙΚ)  

         
      

 
Συν/να :  12  φύλλα 

         
 

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                    ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
5. 
 

Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης 
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

6 Διοίκηση Ο.Α.Ε.Δ. 
Τ.Θ. 77117/17510 Π. Φάληρο 

7. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 

8. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 

9. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 10672  Αθήνα 

10. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 
Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη 

11. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα 

12. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  10563  Αθήνα  

13. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 
Λυκαβηττού 7,  10672 Αθήνα 

14. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
Ακτή Μιαούλη 85, 18537  Πειραιάς 

15. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
Σταδίου 24, 10564 Αθήνα 

16. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού –  
Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων  
Σόλωνος 87 – 89,  10679  Αθήνα 

17. Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας  
Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
Ακαδημίας 58 & Ιπποκράτους 10679  Αθήνα  

18. Γ.Σ.Ε.Ε. 
28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 

19. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα 
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20. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

21. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα 

22. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 

23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη 

24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 

25. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη 

26. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  26221 Πάτρα 

27. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

28. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας 
Πατησίων 12, Αθήνα 

29. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης 
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 

30. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

31. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 

32. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα 

33. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς 

34. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα 

35. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

36. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

37. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

38. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων 
Πατησίων 12, Αθήνα 

39. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2091
27 Αυγούστου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 3.24641/Οικ.3.1574

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύει.

2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» και ιδίως τα άρθρα 5 
παρ. 2 περ. δ και 10 παρ. 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν 
με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποί−
ηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδι−
κασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».

3. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013) για τη μετο−
νομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

6.α. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25−6−2013) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών», με το οποίο διορί−
στηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη 
θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

6.β. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 94).

7.α. Την υπ’ αρ οικ. 2303 (ΦΕΚ 1632/Β/02.07.2013) από−
φαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.

7.β. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−

τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
2105/Β). 

8. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτι−
κών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», η οποία μετο−
νομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) 
σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλ−
λων Πόρων και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 
3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α), όπως ισχύει.

9. Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.

10. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική 
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης– 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως εκάστοτε ισχύει.

11. Τον Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμά−
των διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 
όπως ισχύει.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγι−
κού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

16. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

17. Την υπ’ αριθμ. 10/28.12.2010 απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 για την 
έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού 
Προγράμματος.

18. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5634−16.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά−
θηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002), καθώς και τις 
υπ’ αριθμ. E(2011) 8228/18.11.2011 και υπ’ αριθμ. C(2012) 
9777/18.12.2012 αποφάσεις για την τροποποίηση αυτής.

19. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5528−9.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
(Κωδικός CCI 2007GR05UPO003), καθώς και τις από 
28−10−2011 και 17−12−2012 Αποφάσεις της Επιτροπής για 
την τροποποίηση αυτής.

20. Την υπ’ αριθμ. E(2007)/5339/26.10.07 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Κωδικός 
CCI 2007GR161PO002), καθώς και τις υπ’ αριθμ. E(2011) 
6982/5.10.11 και υπ’ αριθμ. C(2012) 9306/6.12.2012 Αποφά−
σεις για την τροποποίηση αυτής. 

21. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

22. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπρά−
ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

23. Τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

24. Το άρθρο 29 του Ν.1262/82 (ΦΕΚ/Α/70/16.6.1982) 
«Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και πε−
ριφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση 
συναφών διατάξεων».

25. Το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) Προστα−
σία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

26. Το Ν. 4152/2013 (παρ. ΙΔ) «Επείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

27. Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
για την Τροποποίηση της με αριθμό 107900/16.03.2001 
όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουρ−
γίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολού−
θησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και 
«Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρ−
θρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

28. Την υπ’ αριθμ. 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β) κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
για την τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 
όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουρ−
γίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομά−
ζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική 
Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού».

29. Την υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β) των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών 
για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 

Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.

30. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οι−
κονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος 
διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

31. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

32. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνι−
κό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και 
διαχείριση προγραμμάτων.

33. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το 
νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατι−
κών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

34. Την ανάγκη καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικα−
σία Εφαρμογής της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣ−
ΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», που συγχρηματοδοτούνται από πόρους 
του ΕΣΠΑ.

35. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται σε βάρος του Π/Υ του ΟΑΕΔ συνολική δαπάνη 
μέχρι του ποσού των διακοσίων δέκα έξι εκατομμυρίων 
ευρώ (216.000.000 ευρώ), η οποία αναλύεται ως ακο−
λούθως:

• 172.800.000 €, για το έτος 2013 και
• 43.200.000 €, για το έτος 2014.
Η ανωτέρω προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα καλυφθεί 

από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμ−
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σύμφωνα με την 
κατωτέρω κατανομή:

Α. Ποσό ύψους μέχρι εκατό εκατομμυρίων ευρώ 
(100.000.000€), (ΣΑΕ 034/8 του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) (ΕΚΤ) στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρ−
ρύθμιση 2007 – 2013».

Β. Ποσό ύψους μέχρι τριάντα πέντε εκατομμυρίων 
ευρώ (35.000.000€), (ΣΑΕ 034/8 του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) (ΕΚΤ) στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013».

Γ. Ποσό ύψους μέχρι σαράντα ενός εκατομμυρίων 
ευρώ (41.000.000€), (ΣΑΕ 245/8 του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων) (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2007 – 2013».

Δ. Ποσό ύψους μέχρι σαράντα εκατομμυρίων ευρώ 
(40.000.000€), (ΣΑΕ 034/8 του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) (ΕΚΤ) στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 
2007 – 2013, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πλαίσιο Ένταξης 

Η παρατεταμένη ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελλη−
νική οικονομία έχει επηρεάσει αρνητικά τα μεγέθη της 
απασχόλησης και της ανεργίας, τα οποία επιδεινώθηκαν 
με επιταχυνόμενο ρυθμό. 

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις δεσμεύσεις της χώ−
ρας που προκύπτουν από το επικαιροποιημένο Μνημόνιο 
Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών, καθώς 
και τα προβλεπόμενα στο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09−05−
2013) για την κατάρτιση προγραμμάτων Κοινωφελούς 
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Χαρακτήρα θα υλοποιηθεί Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Η πράξη αυτή αποσκοπεί:

• στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των 
ανέργων,

• στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοι−
νωνικών ομάδων,

• στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
• στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πο−

λίτες υπηρεσιών.
1.1 Με την παρούσα Κ.Υ.Α ρυθμίζονται θέματα που 

αφορούν στο σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, 
ελέγχου και αξιολόγησης πράξεων που αποσκοπούν στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα, 
στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013. 
Το παρόν Σύστημα εξειδικεύει τις διαδικασίες υλοποί−
ησης της παραπάνω πράξης.

1.2 Η Πράξη «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» εντάσ−
σεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρημα−
τοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και οι δράσεις τους υποστηρίζουν τις προτεραιότητες 
του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006. 

Επίσης, είναι δυνατή η συγχρηματοδότηση της εν λόγω 
πράξης μέσω των Ε.Π του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) με χρήση της ρήτρας ευελι−
ξίας σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1083/2006.

Άρθρο 2 
Στόχος της πράξης – Αντικείμενο

2.1 Η Πράξη έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση 
της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξ 
αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης 
που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοι−
χείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Αποβλέπει στην 
ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην έντα−
ξη /επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και ταυτό−
χρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους 
πολίτες υπηρεσιών μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα. 

Ενδεικτικά τα προγράμματα αυτά, εντάσσονται στους 
ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς 
τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υπο−
δομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τε−
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.λπ.

• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και η παροχή συμβου−
λευτικών υπηρεσιών σε μαθητές που οι οικογένειές τους 
δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα 
της υγείας (καθαριότητα υποδομών υγείας, εξυπηρέ−
τηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού 
συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστή−
ματος υγείας).

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς 
του δημοσίου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση 

σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ ασφαλιστικά 
ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.).

• Δράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπη−
ρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας 
διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, 
λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

2.2 Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απα−
σχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού (εφεξής 
ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών 
σε Δήμους, Περιφέρειες, Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες (Επιβλέποντες Φορείς) βάσει του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/9−05−2013). Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται 
και οι ενέργειες ορισμού των επιβλεπόντων φορέων και 
των θέσεων απασχόλησης ανά φορέα και ειδικότητα, 
η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις 
εργασίας των επιβλεπόντων φορέων.

Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν 
στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα απασχόλησης 
των ωφελούμενων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο 
όριο έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες. 

2.3 Η πράξη υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης 
προς το Δικαιούχο, σύμφωνα με τα παραδοτέα του 
έργου, όπως θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

Άρθρο 3
Ορισμοί

3.1 Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και παρακο−
λούθηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 
είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των οικείων Επι−
χειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π). 

3.2 Δικαιούχος: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγ−
χρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Γε−
νικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 
Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον προσδιορισμό των 
επιβλεπόντων φορέων (φορέων στους οποίους θα απα−
σχοληθούν οι άνεργοι) και των διατιθέμενων θέσεων 
απασχόλησης ανά ειδικότητα.

3.3 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι−
κού (Ο.Α.ΕΔ.): φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την 
κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευ−
ξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των 
επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί 
από το Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύ−
σεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των 
αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών 
εισφορών στους επιβλέποντες φορείς. 

3.4 Επιβλέποντες Φορείς: Οι φορείς οι οποίοι θα 
προσλάβουν (Δήμοι, Περιφέρειες, Διευθύνσεις πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
Δημόσιες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους ανέργους 
και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον Ο.Α.Ε.Δ, 
προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μι−
σθολογικό κόστος.
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Άρθρο 4 
Ένταξη της Πράξης 

4.1 Ο δικαιούχος της πράξης, μετά τη δημοσίευση σχε−
τικής πρόσκλησης του/των οικείου/οικείων Ε.Π., υποβάλ−
λει αίτηση για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης 
συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως θα 
εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση και στην οποία 
θα προσδιορίζονται:

• Οι επιβλέποντες φορείς και 
•  Ο αριθμός θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα 

Άρθρο 5 
Ωφελούμενοι − Κριτήρια και Σύστημα Επιλογής

5.1 O Ο.Α.Ε.Δ βάσει του Ν. 4152/2013, του άρθρου 29 
του Ν. 1262/1982 και του άρθρου 15 του Ν. 3790/2009 
αναλαμβάνει:

• την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης ανέργων και 
την υπόδειξη των επιλεγέντων ωφελουμένων με βάση 
τον πίνακα κατάταξης στους επιβλέποντες φορείς. 

• την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού 
κόστους στους ωφελούμενους και τους επιβλέποντες 
φορείς αντίστοιχα.

5.2 Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, 
πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες, Ομο−
γενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από 
την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και 
Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 
Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύε−
ται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958) και ανήκουν σε 
μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κα−
νείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, *

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν 
εργάζεται κανείς,

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ,

5. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ 

Για την εφαρμογή της παρούσας ως μέλη οικογε−
νειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών νοούνται οι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και 
ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οι−
κογένειας της κατηγορίας 2. 

* Επισημαίνεται ότι ωφελούμενος είναι ένας εκ των 
δύο εγγεγραμμένων άνεργων συζύγων από την οικογέ−
νεια − στόχο της πράξης εκτός εάν, ένας, ή/και οι δύο 
εντάσσονται στις κατηγορίες 3, 4, 5. Στην περίπτωση 
που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και οι δύο 
σύζυγοι της οικογένειας – στόχου χωρίς να πληρούν 
τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε αποκλείονται από 
τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο 
αιτήσεις. 

5.3 Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφε−
λουμένων, όπως ενδεικτικά προβλέπονται και στη σχε−
τική υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν. 4152/2013 αφορούν στα 
ακόλουθα:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης 
ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης 
ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης 
κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 

3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό 
4. Ηλικία
5. Αριθμός ανήλικων τέκνων
5.4 Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδό−

τηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυ−
χόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από 
τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού 
ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμο−
λόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε 
αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογι−
σμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές 
προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν 
εγκρίσεως του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει, ή τροποποιεί 
τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του 
αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό. 

 Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και 

Κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

6.1 Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλη−
σης του ΟΑΕΔ καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στον ΟΑΕΔ μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή 
τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, όπως ορίζονται στη 
Δημόσια Πρόσκληση. 

6.2 Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά 
την συμπλήρωση της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την 
αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αι−
τήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ. Η ηλεκτρονική 
υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος 
άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο δι−
αφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία 
πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία 
κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά 
συνέπεια, από τη διαδικασία προσλήψεων που υλοποι−
είται βάσει αυτού.

6.3 Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην 
προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Το 
εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία 
της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υπο−
βολή αιτήσεων. 

6.4 Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμ−
βάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των 
στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην 
ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από 
τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοι−
κητικές κυρώσεις.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς 
τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσω−
πικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους 
σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.
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6.5 Ο άνεργος φέρει την ευθύνη της πλήρους και 
ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. 
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά 
πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα 
οριστούν στην οικεία πρόσκληση και αντιστοιχούν, σε 
προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα 
με τα άρθρα 3 και 5.2 αντίστοιχα της παρούσας.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτή−
σεων για τυχόν ελλιπή στοιχεία − δικαιολογητικά, έστω 
και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται μόνο 
μία (1) φορά με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, 
σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυ−
ρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων. Μετά τη λήξη της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει 
την ηλεκτρονική του αίτηση, στην οποία περιλαμβάνεται 
ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

6.6 Ο Ο.Α.Ε.Δ. επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις 
των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόληση τους σε 
θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της Πρά−
ξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜ−
ΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κατατάσσει 
με μηχανογραφικό τρόπο, τους υποψηφίους σε Προ−
σωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική 
σειρά. Στον πίνακα αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά 
ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υπο−
ψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από 
τα κριτήρια κατάταξης του άρθρου 5.3 της παρούσας, 
η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση 
των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθεί−
σες προτιμήσεις και ο επιβλέπων φορέας τοποθέτησης.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων 
συμμετοχής στη διαδικασία και των κριτηρίων που 
λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων 
καθώς και των προσόντων που θα αξιολογηθούν κατά 
την πρόσληψή τους στους επιβλέποντες φορείς είναι ο 
χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση Πίνακα 
Κατάταξης Ανέργων.

6.7 Ο πίνακας της ανωτέρω παραγράφου, ο οποίος 
αποτελεί Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, κα−
ταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και υπογράφεται από τον 
Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο που ορίζεται 
με απόφασή του. Ο προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 
ανέργων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. 
και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοι−
νώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ. Ο 
Ο.Α.Ε.Δ. καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποίοι 
αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης 
Ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου απο−
κλεισμού για κάθε υποψήφιο. Ο προσωρινός Πίνακας 
Κατάταξης ανέργων καθώς και ο πίνακας αποκλειο−
μένων αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. 
και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον πίνακα ανακοι−
νώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

6.8 Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβο−
λή, με ηλεκτρονικό τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το 
Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ., που αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της καταχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο 
του Οργανισμού. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και 
την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην οικεία 
πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ.

6.9 Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ., εντός 5 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον 
Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο όργανο που ορίζε−
ται με απόφασή του ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 
Ανέργων ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο 
του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πί−
νακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) 
του Ο.Α.Ε.Δ.

6.10 Δικαίωμα επανεγγραφής στον Πίνακα Κατάταξης 
Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής έχουν 
και όσοι άνεργοι απέκτησαν την ιδιότητα του ανέργου 
μετά από προσωρινή απώλειά της λόγω απασχόλησης 
άλλης από αυτή που θα προβλέπεται στην σχετική πρό−
σκληση του ΟΑΕΔ. 

6.11 Δικαίωμα επανεγγραφής όπως ανωτέρω έχουν 
και όσοι προσωρινά διεγράφησαν από το Μητρώο Εγ−
γεγραμμένων Ανέργων για οποιοδήποτε άλλο λόγο, 
πλην της διαγραφής λόγω μη ανανέωσης του δελτίου 
ανεργίας. 

Άρθρο 7
Επιλογή Προσωπικού – Πρόσληψη

7.1 Δικαίωμα πρόσληψης σε θέσεις εργασίας στους 
Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν 
ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και 
μόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου τόσο 
κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την 
πρόσληψη τους από τον Επιβλέποντα φορέα και υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που 
προβλέπονται στην πρόσκληση. 

7.2 Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ από 
τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ανά ειδικό−
τητα με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων 
και τις προτιμήσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην οικεία πρόσκληση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη 
συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συ−
γκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο 
κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το 
δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής, από τα επιμέρους 
κριτήρια του άρθρου 5.3 της παρούσας. Αν και πάλι δεν 
καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης 
βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα 
με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

7.3 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπρο−
σώπως μετά την επιλογή τους, στον φορέα Επίβλεψης 
στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα 
από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υπο−
βολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον 
αποκλεισμό τους. 

7.4 Ο επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην 
πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέ−
ντων ανέργων σύμφωνα με το άρθρο 7.2 της παρούσας, 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημε−
ρών από την ημερομηνία ενημέρωσής του. 

7.5 Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που 
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέπο−
ντα Φορέα και διαγράφονται από τον Οριστικό Πίνα−
κα Κατάταξης Ανέργων. Κατόπιν ο Επιβλέπων Φορέας 
προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψής τους 
και ενημερώνει σχετικά τον Ο.Α.Ε.Δ. 

7.6 Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των 
υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται τη 
θέση εργασίας ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δι−
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καιολογητικά, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. 
και δύναται με ηλεκτρονικό αίτημά του να ζητήσει την 
αντικατάστασή τους. Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποί−
οι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας διαγράφονται 
οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης 
Ανέργων. 

7.7 Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των 
υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τον Οριστικό 
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες 
κενές θέσεις εργασίας από Επιβλέποντες Φορείς, τότε 
δύναται με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. να επα−
ναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού 
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για αυτούς.

7.8 Στην περίπτωση που επιβλέπων φορέας δεν απο−
δεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν 
καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση.

7.9 Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμμα−
τος, οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται να διασφα−
λίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των ωφελουμένων στον 
τόπο παροχής εργασίας. 

7.10 Με τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενοι 
απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και 
χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, 
όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του 
Ν. 4152/2013. 

7.11 Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας 
επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα επιλαμβανόμενο 
αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή αιτήματος 
των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των οικείων Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπι−
στωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης, 
ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων 
ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κα−
τάταξης Ανέργων, ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση 
προσόντα, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του επιβλέποντα φο−
ρέα και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. 

Άρθρο 8 
Χρηματοδότηση Πράξης 

8.1 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης 
της Πράξης, η έκδοση της Απόφασης ένταξης αποτελεί 
αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα−
τος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης.

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές 
εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ θα αποτελέσουν έσο−
δα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα 
εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτι−
κά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε 
οποιονδήποτε τρίτο.

8.2 Οι πληρωμές προς τον Ο.Α.Ε.Δ θα πραγματοποι−
ούνται ως εξής: 

Α) Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας σύζευξης των ανέργων με τις θέσεις 
εργασίας των επιβλεπόντων φορέων και ανέρχεται σε 
ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 7.2 της παρούσης. 

Β) Η δεύτερη καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του 
80% των αναγγελιών πρόσληψης των υποδειχθέντων 
ανέργων προς τους επιβλέποντες φορείς και ανέρχε−
ται σε ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού που θα 
προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που 
προβλέπεται στις παραγράφους 7.4, 7.5 της παρούσης. 

Γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 20% (είκοσι) συ−
νίσταται στην αποπληρωμή του ποσού που υπολείπεται 
και καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του 
φυσικού αντικειμένου της πράξης. 

8.3 Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των 
ωφελουμένων που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας 
στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασί−
ας και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη− εργα−
ζόμενου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα 
προσληφθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλο−
ποίηση της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 
το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,6 ευρώ ημε−
ρησίως και όχι μεγαλύτερο από 490 ευρώ μηνιαίως για 
τους ανέργους άνω των 25 ετών και β) σε 17,1 ευρώ 
ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427 ευρώ μηνιαίως 
για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση 
των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές 
συμβάσεις. 

Επίσης επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται το μη μισθολογικό 
κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του 
εργαζόμενου και του εργοδότη (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ μικτή ασφά−
λιση ΕΤΕΑ) και το οποίο για τους ανέργους άνω των 
25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 € και για 
τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225,00€.

Ο ΟΑΕΔ εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα 
ποσά δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε 
άλλη παροχή ή αμοιβή στα απασχολούμενα πρόσωπα.

Άρθρο 9
Διαδικασία Καταβολής μισθολογικού 

και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελούμενους 
και επιβλέποντες φορείς

Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέπο−
ντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρα−
κάτω δικαιολογητικά: 

α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρό−
σωπο του φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι το 
πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και της Δημόσιας Πρόσκλησης.

β) μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα, όπου θα αναφέρο−
νται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:

• Ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα 
• Α.Φ.Μ. 
• Α.Μ.Κ.Α.
• Α.Μ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
• Αριθμούς καταθετικού λογαριασμού IBAN−ΕΤΕ
• Αριθμούς ημερών ασφάλισης
• Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής 
• Καθαρές μηνιαίες αμοιβές
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων−

ασφαλισμένων
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές
• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφε−

λουμένων και εργοδοτών).
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γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δη−
λώσεις (Α.Π.Δ.)

δ) λογαριασμό IBAN−ΕΤΕ του εμπλεκόμενου επιβλέ−
ποντα φορέα. 

Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως 
αυτή εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πι−
στώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με 
τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους 
βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς 
των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί 
στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων 
και εργοδοτών). 

Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φο−
ρέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων 
ηλεκτρονικών Α.Π.Δ. 

Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 
εξειδικεύεται στη δημόσια πρόσκληση. 

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των απαι−
τήσεων που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής 
Όρων της απόφασης ένταξης στο Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να κα−
ταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρ−
τήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανο−
νισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 
2006, βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις 
απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:

• Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας 
των ωφελουμένων

• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων

Άρθρο 11
Έλεγχος και Παρακολούθηση 

11.1 Γενικά.
 Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 

και η ορθή εφαρμογή της πράξης, τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

• τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πό−
ρων, 

• την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,
• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμ−

φωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης, 
• την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και 

την αιτιολόγησή τους,
• την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων 

και την επιβολή κυρώσεων,
• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,
• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
11.2 Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα
Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας 

του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική δια−
χείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνι−
κές διατάξεις και αφορά σε:

1. Διοικητικές ή/και Επιτόπιες Επαληθεύσεις επί μέ−
ρους πράξεων που διενεργούνται από τη Διαχειριστική 
Αρχή. 

2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την 
Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στη Διαχει−
ριστική Αρχή, στον δικαιούχο συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων, στον ΟΑΕΔ καθώς και στους επιβλέποντες 
φορείς της πράξης. 

3. Έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήμα−
τος διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Π. ο οποίος διενερ−
γείται από την Αρχή Ελέγχου.

4. Ελέγχους ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Επίσης ελέγχεται:
• Η εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του Επι−

χειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ 
και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με 
την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.

• Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει την δικαιολόγηση και τη λογιστική 
καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας 
φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα 
με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσι−
ονομικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και 
από τον ΟΑΕΔ, προς τους επιβλέποντες φορείς, για 
την πιστοποίηση της απασχόλησης των ωφελουμένων 
και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθο−
λογικού κόστους. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα 
ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ, συντάσσουν έκθεση ελέγ−
χου η οποία διαβιβάζεται στον δικαιούχο, προκειμένου 
να εκδώσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις.

Προς τους Εμπλεκόμενους φορείς
• Διοικητικές και επιτόπιες Επαληθεύσεις, που διενερ−

γούνται από τη Διαχειριστική Αρχή.
• Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πι−

στοποίησης.
• Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγ−

χου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007, 
όπως αυτός ισχύει και με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ.

• Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια 
όργανα της Ε.Ε. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και 
οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδο−
σης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της 
πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαι−
ούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, 
του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης, 
καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης 
και βασίζονται:

• Στην με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) 
Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος 
διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Στην παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
• Στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μετα−

ξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική 
καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολο−
γικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σε όλα τα επίπεδα από τον Δικαιούχο, τους λοιπούς 
Εμπλεκόμενους φορείς την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης μέχρι και την Αρχή Πιστοποίησης πρέπει 
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να ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και 
να καταχωρούνται λογιστικές εγγραφές της πράξης που 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

11.3 Διαδρομή του Ελέγχου
Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο 

καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης 
όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους 
λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφά−
λιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου 
θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα 
κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πι−
στοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογι−
στικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται 
από την αρχή πιστοποίησης, των αρμόδιων Ειδικών Υπη−
ρεσιών, τους ενδιάμεσους φορείς και τους δικαιούχους. 
Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυ−
τικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίη−
σαν οι Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν 
την ημερομηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου 
της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών 
εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής 
και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά 
(π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνει−
σφοράς στους Δικαιούχους.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επι−
λογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακο−
λούθησης.

δ) Η ύπαρξη, για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των 
τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότη−
σης, εγγράφων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, 
εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, 
εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επα−
ληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 12
Τήρηση Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση της Πράξης θα πρέπει να τηρούν τους 
κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπί−
ζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και 
καθορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος από το οποίο συγχρηματοδοτείται 
η πράξη. 

Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης της 
πράξης, εκ μέρους των φορέων, γίνεται μνεία για την 

συμμετοχή στη χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους 
ενέργειας α) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και β) του Ελληνικού 
Δημοσίου και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος», από το οποίο συγχρηματοδοτείται η πράξη. 

Επίσης ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφε−
λούμενο ότι προσλαμβάνεται στα πλαίσια προγράμμα−
τος που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ, ή /και το 
ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς 
συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους ωφε−
λούμενους και υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορ−
θολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη 
διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας 
από τον πληθυσμό στόχο.

Ο Δικαιούχος, ο ΟΑΕΔ και οι επιβλέποντες φορείς 
υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κα−
νόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιο−
ρίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων της απόφασης 
ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Άρθρο 13
Τελικές Διατάξεις

Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, 
εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας. 

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Aυγούστου 2013 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 107
 9 Μαΐου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που 
είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
και στα Τελωνεία του Κράτους σύμφωνα με τον Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), δύνανται, 
κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει 
πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρη−
σης προγράμματος δόσεων να ρυθμίζονται έως και σε 
σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πάντως 
όχι πέραν της 30.6.2017 και να καταβάλλονται ως εξής:

α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), 
εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και 
την 30.6.2013,

β) με απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) 
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον 
η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και 
την 30.6.2014,

γ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκα−
τό (35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, 
εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί 
έως και την 30.6.2015,

δ) με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) 
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον 
η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και 
την 30.6.2016,

ε) με απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 
των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η 
υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 
30.6.2017.

Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για την 
εφαρμογή των ως άνω απαλλαγών λογίζονται σε κάθε 
περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαμορφωθεί 
την 1.1.2013.

στ) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φο−
ρολογικές τους δηλώσεις, καθώς και να είναι ενήμεροι 
για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από 
την 1.1.2013.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής 
χορηγείται η ρύθμιση μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύ−
ει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας 
δόσης.

2. Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευ−
ματίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρό−
γραμμα δόσεων της περίπτωσης 1 της παρούσας υπο−
παραγράφου, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε 
περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς όμως το 
ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων ανάλο−
γα με τα εισοδήματά τους. Για ποσό βασικής οφειλής 
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η προ−
σκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται 
να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά μπορούν να 
ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.

3. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από την 
1.1.2013, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον 
επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερο−
μηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων 
μονάδων, ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμέ−
νει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί των 
κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

4. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των 
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 
οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο 
με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομο−
θετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή 
του οφειλέτη και:

α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 
31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστι−
κή αναστολή,

β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές,
γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 

31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή δι−
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4. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτά χρονικά δια−
στήματα που ορίζονται από τον ίδιο. Έκτακτη σύγκληση 
μπορεί να γίνεται σε περίπτωση αντιμετώπισης κατε−
πείγοντος θέματος.

5. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται με 
απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η υποστή−
ριξη του Εθνικού Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου 
του. Ειδικότερα συμβάλλει με συζητήσεις και προτάσεις 
στη διαμόρφωση και αποτελεσματική εφαρμογή της 
εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθο−
ράς και το συντονισμό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών 
και Φορέων.

7. Ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί οποτεδήποτε να 
συγκαλέσει ad hoc συνεδρίαση της Επιτροπής με τη 
συμμετοχή ορισμένων μόνο μελών της για την αντιμε−
τώπιση συγκεκριμένων θεμάτων εφαρμογής της εθνικής 
στρατηγικής και συντονισμού, που αφορούν τις Υπηρε−
σίες ή τους φορείς που εκπροσωπούν τα μέλη αυτά.

8. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής:
α) Παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή όλες τις διαθέσι−

μες πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα των Υπηρεσιών 
ή φορέων που εκπροσωπούν, που είναι αναγκαία για το 
σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εφαρ−
μογής της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς.

β) Συμβάλλουν στο συντονισμό της δράσης και των 
πρακτικών των Υπηρεσιών ή των φορέων που εκπρο−
σωπούν στα θέματα που τους ζητείται από τον Εθνικό 
Συντονιστή ή που ανακύπτουν από τις συζητήσεις κατά 
τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4.: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1. Ο Εθνικός Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή 
υποστηρίζεται από Συμβουλευτικό Σώμα, ο αριθμός των 
μελών του οποίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 
εννέα. Μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος ορίζονται 
πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην καταπο−
λέμηση της διαφθοράς ή στη λειτουργία της Δημόσιας 
Διοίκησης, όπως καθηγητές Πανεπιστημίων και ειδικοί 
επιστήμονες με συναφές γνωστικό αντικείμενο, δικα−
στικοί λειτουργοί, πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία σε 
συναφή θέματα ή εκπρόσωποι ημεδαπών ή αλλοδαπών 
φορέων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της 
διαφθοράς.

2. Το Συμβουλευτικό Σώμα έχει ως αποστολή να συμ−
βουλεύει τον Εθνικό Συντονιστή και την Συντονιστική 
Επιτροπή επί θεμάτων που εισάγονται σε αυτό.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη 
του Συμβουλευτικού Σώματος. Με όμοια απόφαση ορί−
ζεται ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρος του Συμβου−
λευτικού Σώματος.

4. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλευτικού 
Σώματος παρέχεται από προσωπικό της γραμματείας 
του Εθνικού Συντονιστή.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.5.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονι−
στή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς συνιστώνται:

α. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού κατηγορίας Πανεπι−
στημιακής Εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον υπηρε−

σία, με πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή 
γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

β. Πέντε (5) θέσεις Διοικητικών υπαλλήλων κατηγορίας 
ΔΕ με βαθμούς Β΄− ΣΤ΄, με τετραετή τουλάχιστον υπηρε−
σία, καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής 
ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.

2. Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύ−
πτονται με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. 
Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, 
κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς 
χρονικό περιορισμό. Οι θέσεις των υπαλλήλων της προ−
ηγούμενης παραγράφου μπορεί να καλύπτονται και με 
μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατά−
ξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.6.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται από τον προ−
ϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, η 
οποία και υποστηρίζει διαχειριστικά τον Εθνικό Συντο−
νιστή. Η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται 
από τον Εθνικό Συντονιστή ως κύριο διατάκτη.

2. Με απόφαση του Εθνικού Συντονιστή εγκρίνεται η 
μετακίνηση οποιουδήποτε μέλους της Συντονιστικής 
Επιτροπής για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.1.

1. Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και 
ως έκτακτο μέτρο, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργα−
τικού Δυναμικού καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενα από τους πόρους 
του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απα−
σχόληση των ανέργων απευθείας σε Δήμους και περι−
φέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία 
και νοσοκομεία.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσω−
τερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ιδίως τα παρα−
κάτω:

α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείμενο και 
η διάρκεια του προγράμματος, 

β) οι δικαιούχοι φορείς, 
γ) οι ωφελούμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 

ανέργων του ΟΑΕΔ, 
δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμε−

νων μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και η μοριοδότηση αυτών, 
τα οποία ορίζονται ενδεικτικά ως τα εξής:

i) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμέ−
νης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ,

ii) ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, 
iii) η οικογενειακή κατάσταση, 
iν) το οικογενειακό εισόδημα,
ν) η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικο−

γένεια, 
ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, 

κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, 
υποβολής ενστάσεων, εξέτασης αυτών από το Δ.Σ. του 
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ΟΑΕΔ και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης 
ανέργων,

στ) η υποχρεωτική πρόσληψη του προσωπικού των 
υποδειχθέντων ωφελουμένων από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα 
με τον οριστικό πίνακα κατάταξης,

ζ) κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την 
υλοποίηση του προγράμματος.

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 
(Α΄ 428), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως 
εξής: 

«Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους Πε−
ριφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση 
Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που καταρτί−
ζεται από τον ΟΑΕΔ».

3. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της 
αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών 
επιλογής για την πρόσληψη των ωφελουμένων ανέργων 
και ελέγχει τη νομιμότητα αυτής. Εάν κατά τον έλεγ−
χο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει 
των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό 
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται 
υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
δικαιούχου φορέα.

4. Οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως με τη λήξη 
του προγράμματος, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς 
να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.

5. Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση 
της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ημερησίως και 
όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφε−
λούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ 
ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για 
ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Εκτός από τα 
παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς 
δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη 
παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους. 

6. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – 
ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑ.

7. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμά−
των της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι 
δικαιούχοι φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 
υγιεινή και ασφάλεια, στον τόπο παροχής εργασίας, 
των ωφελουμένων.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορεί 
να προβλέπεται, ως μέτρο ανάσχεσης της ανεργίας, μεί−
ωση των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν στα 
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία ασφαλίζουν 
μισθωτούς, επιχειρήσεις που διατηρούν τις υφιστάμενες 
σε αυτές θέσεις εργασίας.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορί−
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμά−
των με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τους 
διαθέσιμους πόρους σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο 
Πρόγραμμα Δημοσιονομικών Προσαρμογών (ΜΠΔΣ) 
2013 – 2016.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.2.

Το άρθρο 12 παράγραφος 3 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α. Οι εγκριτικές της συγχωνεύσεως Γενικές Συνε−
λεύσεις πρέπει να έχουν συντελεστεί μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), ακόμη και κατά παρέκκλιση των 
σχετικών διατάξεων περί προθεσμιών και δημοσιότητας 
του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/63) και του ν. 2166/1993 (Α΄ 137). Η 
δε συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δυο 
μηνών (2) από την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων 
Γενικών Συνελεύσεων.

β. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις ανατρέχουν στο 
χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4109/2013.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.3.

Ως προς τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ της προκή−
ρυξης 1Γ/2008 που κυρώθηκε με την αριθμ. 259/ 11.2.2010 
απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 146), ως ημε−
ρομηνία διορισμού, σε ότι αφορά αποκλειστικά τις μι−
σθολογικές τους αποδοχές, λογίζεται η ημερομηνία 
δημοσίευσης των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.4.

1. Μέχρι τις 31.12.2013, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρή−
σεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής θεωρούνται, για την 
εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, 
ως όμορες, ακόμα και αν μεταξύ των προβολών που 
εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και 
του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα, εφόσον 
έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν προς την Εταιρία Ακινή−
των Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), μέσω της οικείας Κτημα−
τικής Υπηρεσίας, την μίσθωση του ανωτέρω τμήματος 
δημοσίου κτήματος που ορίζεται από τις προβολές, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημο−
σίευση του παρόντος νόμου.

2. Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στη σύναψη 
των μισθωτηρίων συμβολαίων, εφόσον πληρούνται οι 
νόμιμες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη νομοθεσία 
που τη διέπει. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί μισθωτή−
ριο συμβόλαιο, λόγω μη συνδρομής των προβλεπόμενων 
προϋποθέσεων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί 
προστασίας δημοσίων κτημάτων.

3. Οι αιτούντες, εντός δέκα ημερών από τη σύναψη 
μίσθωσης με τον οικείο Ο.Τ.Α. του κοινόχρηστου χώρου 
του αιγιαλού, υποχρεούνται να προκαταβάλουν, επί ποι−
νή ακυρότητας της μίσθωσης αιγιαλού και έναντι του 
οριστικού μισθώματος που θα προσδιοριστεί από την 
ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ποσό που θα αντιστοιχεί στο πενήντα τοις 
εκατό (50%) του μισθώματος που θα ορίζεται στην ως 
άνω μίσθωση αιγιαλού. Η καταβολή πραγματοποιείται 
με κατάθεση του οφειλόμενου ποσού σε τραπεζικό λο−
γαριασμό της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.. Αντίγραφο του καταθετηρίου 
κοινοποιείται άμεσα στον οικείο Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση 
μη σύναψης σύμβασης μίσθωσης με την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. 
λόγω μη συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσε−
ων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
περί δημοσίων κτημάτων.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Ιωάννινα, 8 Μαΐου 2013

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ  

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε−
ται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-Υ3Χ


