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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Π1/3306
(1)
Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05).

2. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) «Προμήθειες του
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», και
ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιό−
τητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α΄/99), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 35
του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτή−
των του υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 251/Α΄/2002).
3. Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α΄/88) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εμπορίου».
4. Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ 102/Α΄/95) «Οργανισμός της
Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου
Εμπορίου».
5. Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α΄/18−3−96) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
6. Του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».
7. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) «Κανονισμός Προμη−
θειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντίκει−
ται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α΄/07).
8. Του Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α΄/09) Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
9. Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−2009) «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 28/10 (ΦΕΚ 64/Α΄/2010) και
50/10 (ΦΕΚ 89/Α΄/16−06−2010) «Ανακατανομή αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ.
189/2009».
10. Του Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7−9−10) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
11. Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28−9−10) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,

28088

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
12. Την αριθ. 46498/ΔΙΟΕ1913/13−10−2010 (ΦΕΚ 1642/
Β΄/14−10−2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κων−
σταντίνο Ρόβλια».
13. Την από 19/10/2010 εισήγηση της Υπηρεσίας στην
ΕΠΠΠ, στην οποία, μεταξύ άλλων, γίνεται ρητή μνεία του
Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο − Πρόγραμμα Διαύγεια − και άλλες
διατάξεις».
14. Την από 19/10/10 γνωμοδότηση της Επιτροπής Πο−
λιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Πρακτικό
11/2010).
Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφα−
σίζουμε:
1. Εξαιρούμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 εδάφιο
γ΄ του Ν. 2286/95 και την επιφύλαξη της παρ. 9 αυτού,
από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
(Ε.Π.Π.), προμήθειες ειδών των οποίων η προϋπολογι−
σθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (του αρχείου
ειδών του προγράμματος), δεν υπερβαίνει ετησίως το
ποσό των ΕΥΡΩ 60.000 άνευ Φ.Π.Α.
2. Για τις προμήθειες των ανωτέρω ειδών δεν θα απο−
στέλλονται απολογιστικά στοιχεία στην Δ/νση Πολιτι−
κής Προμηθειών.
3. Κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση καταργεί−
ται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Π1/3305
(2)
Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμ−
βάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των δι−
ατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του
Ν. 2286/95
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05).
2. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου το−
μέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/95),
και ιδίως των παραγράφων 5, 12 του άρθρου 2 αυτού,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 199/Α΄/99), όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 «Μεταφο−
ρά αρμοδιοτήτων του υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 251/Α΄/2002).

3. Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α΄/88) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εμπορίου».
4. Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ 102/Α΄/95) «Οργανισμός της
Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου
Εμπορίου».
5. Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α΄/18−3−96) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
6. Του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».
7. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) «Κανονισμός Προμη−
θειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντίκει−
ται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007).
8. Του Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α΄/09) Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας».
9. Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α΄/05−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 28/10 (ΦΕΚ 64/Α΄/2010)
και 50/10 (ΦΕΚ 89/Α΄/16−06−2010) «Ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ.
189/2009».
10. Του Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7−9−10) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
11. Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28−9−10) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
12. Την αριθ. 46498/ΔΙΟΕ1913/13−10−2010 (ΦΕΚ 1642/
Β΄/14−10−2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κων−
σταντίνο Ρόβλια».
13. Την από 19/10/2010 εισήγηση της Υπηρεσίας στην
ΕΠΠΠ, στην οποία, μεταξύ άλλων, γίνεται ρητή μνεία του
Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε−
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο − Πρόγραμμα Διαύγεια − και
άλλες διατάξεις».
14. Την από 19/10/10 γνωμοδότηση της Επιτροπής Πο−
λιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Πρακτικό
11/2010).
Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφα−
σίζουμε:
1) Εξαιρούμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 εδάφ. α΄
του ν.2286/95 και υπό την επιφύλαξη της παρ.9 αυτού,
από την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπο−
ρίου τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης
των συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες η ετήσια
συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του
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αρχείου ειδών προγράμματος) δεν υπερβαίνει το ποσό
των 120.000 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ.
Οι φορείς εκτέλεσης προμηθειών της ανωτέρω πε−
ρίπτωσης υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.
16 του Ν. 2286/95 να αποστέλλουν στη Δ/νση Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου απο−
λογιστικά στοιχεία αυτών.
2) Καθορίζουμε, σύμφωνα με άρθρο 2 παρ. 12 περ.
γ΄ και παρ. 13 περ. 1 σημείο VIII του ν.2286/95 (ΦΕΚ
19/Α΄/1−2−1995) αντίστοιχα την ετήσια συνολική δαπάνη
των Προμηθειών κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του
αρχείου ειδών προγράμματος) για τις οποίες η σύναψη
των σχετικών συμβάσεων διενεργείται:
α) Με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή
απευθείας ανάθεση) μέχρι του ποσού των 20.000,00
ευρώ άνευ ΦΠΑ.
β) Με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός)
μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ.
3) Κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

F
Αριθμ. 15886/650
(3)
Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον
μήνα Σεπτέμβριο του 2010, για την επαναπρόσληψη
50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επο−
χικής και συνεχούς λειτουργίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (258 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 και 3 του N. 1545/
1985 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και
άλλες διατάξεις» (91 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (40 Α΄)
«Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 1262/1982
(70 Α΄) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικο−
νομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και
τροποποίηση συναφών διατάξεων».
8. Την αριθ. 2009/C83/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης».
(Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C83 της 7.4.2009).
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9. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1
και 17 του Ν. 3614/2007 (267 Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενί−
σχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−
2013 και άλλες διατάξεις» (53 Α΄) και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή
του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (213 Α΄).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2010 (170 Α) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί−
ας, Καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
12. Την αριθ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα» (1642 Β΄).
13. Την αριθ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (2234 Β΄).
14. Την αριθ. Υ275 /30.09.2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (1595 Β΄).
15. Την αριθ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» Φίλιππου Σαχινίδη
(2408 Β΄).
16. Την αριθ. 3338/03−08−2010 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ (αριθ. συνεδρ. 31/03−08−2010), που μας υποβλήθη−
κε με το αριθ. Β129839/05−08−2010 έγγραφό του.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ τρέχοντος οικο−
νομικού έτους 2010 (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλε−
φθεί πίστωση, η οποία θα ανέλθει συνολικά στο ποσό
των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00
€) και θα αποδοθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό
ΙΚΑ−ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:
Την κατάρτιση προγράμματος με τον διακριτικό τίτλο:
«Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον μήνα
Σεπτέμβριο του 2010, για την επαναπρόσληψη 50.000
ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και
συνεχούς λειτουργίας», ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος −
Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η επαναπρόσληψη
50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχι−
κής και συνεχούς λειτουργίας, για τον μήνα Σεπτέμβριο
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του 2010, με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος
των ασφαλιστικών εισφορών.
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση
1. Από την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ (ΚΑΕ
2493), τρέχοντος οικονομικού έτους 2010, στον οποίο έχει
προβλεφθεί πίστωση, η οποία θα ανέλθει συνολικά στο
ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000,00 €)
ευρώ και θα αποδοθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό
ΙΚΑ−ΟΑΕΔ.
To πρόγραμμα δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα
ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος
Ν.304/2009 στα πλαίσια του «Προσωρινού κοινοτικού
πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης» (2009/C83/01).
Βάσει του ως άνω καθεστώτος, μπορούν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα επιχειρήσεις έως τις 31.12.2010. Η ενί−
σχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας,
αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος
σημασίας έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση βάσει της
ως άνω Ανακοίνωσης ή βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) της
Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis) αριθ. 1988/2006 κατά την περίοδο 1.1.2008 έως
31.12.2010, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000
ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η
ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. Επισημαίνεται
ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται
και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει
οι συνδεδεμένες με την αιτούσα, επιχειρήσεις.
Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ − Δικαιούχοι των πράξεων
Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄), μεταξύ
των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση, διευκόλυνση
της ένταξης και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμι−
κού της χώρας στην αγορά εργασίας και σύμφωνα με
το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−03−2010)
ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το εκατό τοις
εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών
και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς
σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμ−
μάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται με
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις
συμμετοχής
1. Oι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς
λειτουργίας, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση
των ασφαλιστικών εισφορών για τον μήνα Σεπτέμβριο
του 2010, για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων, εφό−
σον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,
β) στις 30−9−2010 απασχολούν και επαναπροσλάβουν
τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχο−
λούσαν στις 30−9−2009 με το ίδιο καθεστώς απασχό−
λησης, και
γ) στις 31−5−2010 απασχολούσαν και επαναπροσέ−
λαβαν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που
απασχολούσαν στις 31−5−2009 και με το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης. Σε περιοχές όπου οι καταληκτικές ημε−
ρομηνίες επαναπρόσληψης που προβλέπονται από την
κλαδική και τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις είναι πρό−
τερες της 31ης Μαΐου, θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός
των εποχικά απασχολούμενων που υποχρεούνται να
επαναπροσλάβουν μέχρι τις ημερομηνίες αυτές.
Όσον αφορά στο προσωπικό της έδρας της ξενοδο−
χειακής επιχείρησης, όπου υπάρχει, θα λαμβάνεται υπό−
ψη o συνολικός αριθμός των θέσεων του προσωπικού.
Το προσωπικό της έδρας δεν θα συνυπολογίζεται σε
περίπτωση που η ξενοδοχειακή μονάδα έχει και άλλα
αντικείμενα δραστηριότητας και το προσωπικό της
έδρας απασχολείται για την κάλυψη των αναγκών των
άλλων δραστηριοτήτων της ξενοδοχειακής μονάδας
(π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία).
2. Ξενοδοχειακή επιχείρηση εποχικής ή συνεχούς λει−
τουργίας, που διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες
μονάδες, (Ξενοδοχειακές – Μαρίνες – SPA – Γκολφ κ.λπ.),
μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για οποιαδήποτε
μονάδα επιθυμεί, για το ίδιο προσωπικό που απασχο−
λούσε το προηγούμενο έτος. Προκειμένου να διατηρήσει
τον ίδιο αριθμό του προσωπικού δεν μπορεί να μετα−
φέρει στην συγκεκριμένη μονάδα για την οποία ζητάει
να επιχορηγηθεί, το προσωπικό που είχε απασχοληθεί
το προηγούμενο έτος στις άλλες μονάδες της.
3. Ξενοδοχειακή επιχείρηση εποχικής ή συνεχούς λει−
τουργίας, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να
επιχορηγηθεί και για το υπερβάλλον εποχικό προσω−
πικό, εφόσον το διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.
4. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και νέες ξενοδοχεια−
κές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας για
το εποχικό προσωπικό τους, εφόσον τον μήνα Σεπτέμ−
βριο του 2010 απασχολήσουν τον ίδιο αριθμό προσω−
πικού με τον μήνα Μάιο του 2010.
5. Στο πρόγραμμα δεν θα προσμετρώνται στον αριθμό
προσωπικού και δεν θα εντάσσονται για επιχορήγηση,
οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων.
6. Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο επι−
χειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές, την 1η Ιουλίου
του 2008.
Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προ−
βληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους
όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγε−
γραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το
μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογα−
ριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον
η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της
εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο
της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του
παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφο−
ρικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της
παρούσας παραγράφου.
ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγε−
γραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη
της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το
μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογα−
ριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια
των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη
διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτω−
χευτική διαδικασία.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία
από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια
εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματι−
κή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας
προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών,
μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμά−
των, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα
ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των
οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή
εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις
σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει
ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο
συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.
7. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: α) εποχια−
κά άνεργοι οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται από τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, β) άνεργοι οι οποίοι προ−
σλαμβάνονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για
να καλύψουν, ενδεχομένως κενές (λόγω της μη ύπαρξης
εποχικών ανέργων) ή επιπλέον εποχικές θέσεις.
Ως άνεργοι θεωρούνται όσοι μετά την τελευταία απα−
σχόληση τους κατά το 2009:
α) έχουν ή είχαν δικαιωθεί τακτική επιδότηση ανερ−
γίας και β) ήταν ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οποιαδήποτε περίοδο μέχρι
την επαναπρόσληψη ή πρόσληψη τους στα πλαίσια του
ανωτέρω προγράμματος.
Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν Ηλεκτρο−
νική Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση Εκδήλωσης ενδιαφέρο−
ντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα, στην αντίστοιχη
περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
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Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται με από−
φαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν
να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου
που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ:
i. σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis) ή οι ενισχύσεις βάσει του Προσωρινού Πλαισίου
που τυχόν έχει λάβει η επιχείρηση από 01−01−2008 έως
31−12−2010 (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν
επιχειρήσεις) σύμφωνα με το πρότυπο που είναι αναρ−
τημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ,
ii. ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική, όπως ορί−
ζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του αρ.4 της
παρούσας,
iii. ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης ανά−
κτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
Άρθρο 6
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος
Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το
σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του
Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά
ο δικαιούχος, προέγκριση πραγματοποιείται επιτόπιος
έλεγχος ύστερα από την απόφαση ανάθεσης, από την
αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ζεύγος ελεγκτών,
προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της
επιχείρησης στο πρόγραμμα (άδεια λειτουργίας του
Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, επαναπρόσληψη του ίδιου αριθμού του
εποχικού προσωπικού για το μήνα Σεπτέμβριο του 2010
που αιτείται την επιχορήγηση κ.λπ.). Ακολουθεί η από−
φαση έγκρισης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η
οποία θα κοινοποιείται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που
ανήκει η έδρα της επιχείρησης.
Άρθρο 7
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
1. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντι−
στοιχεί στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (ερ−
γοδοτών και εργαζομένων) για τον μήνα Σεπτέμβριο
του 2010 όπως παρακάτω υπολογίζεται για όλους τους
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της επι−
κουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις ασφα−
λιστικές εισφορές εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή
συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής
Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενο−
δοχοϋπαλλήλων, και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ−ΟΑΕΔ και της αντίστοι−
χης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέ−
ρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές
μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/
επιχορηγουμένων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, που αντιστοιχούν
μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασι−
κού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την
ΕΓΣΣΕ.
Στους εργοδότες θα καταβάλλονται απευθείας ποσά
επιχορήγησης, μόνο στις περιπτώσεις θεραπείας των
ενστάσεων, από την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων του
Οργανισμού.
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Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερό−
μενου συνολικού ποσού επιχορήγησης που έχει απο−
δοθεί μέσω του αλληλόχρεου στο προηγούμενο έτος
και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές
εισφορές των κλάδων ασθένειας σε είδος, χρήμα (του
ειδικού λογαριασμού των ξενοδοχοϋπαλλήλων) και
επαγγελματικού κίνδυνου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, καταβάλλε−
ται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε χρήμα και ταυτόχρονα πιστώνεται
ισόποσα o αλληλόχρεος, αφού οι αρμόδιες Υπηρεσίες
του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρμόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατά−
σταση με αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούμενων
επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων, που έχουν υπα−
χθεί στο πρόγραμμα.
2. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται για χρονικό
διάστημα ενός (1) μήνα και συγκεκριμένα για τον μήνα
Σεπτέμβριο του 2010.
Άρθρο 8
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην, αναφερόμενη
στο άρθρο 7, καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει
τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη ξενο−
δοχειακή επιχείρηση υποβάλλει:
— Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
— Oνοματεπώνυμο των επαναπροσληφθέντων βάσει
του προγράμματος,
— Xρονολογία πρόσληψης,
— Hμερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
— Tο συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιού−
ται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
— Tο ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές
εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως
εμφανίζονται στις ΑΠΔ,
— Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βαρύ−
νεται ο αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ−ΟΑΕΔ, σύμφωνα
με το πρόγραμμα,
— Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται
εκτός του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ−ΟΑΕΔ
— Αριθμός δελτίου ανεργίας,
— Τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών (στη
στήλη της υπεύθυνης δήλωσης), ότι απασχολήθηκαν και
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται
η επιχορήγηση.
— Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.),οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συ−
νοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώ−
νεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
— Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεω−
ρημένη από το Σ.ΕΠ.Ε.
— Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερό−
τητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις αριθ. ΔΙΑΔΠ/
Α΄/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26−01−2009 ΚΥΑ τα
παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα
από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης
Υπηρεσία.
— Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό
επιχορήγησης.
Διαδικασία καταβολή επιχορήγησης:
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακο−
λουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ.
του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή
της επιχορήγησης, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο.
Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου
προγράμματος θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία
υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.Δ. (Ια−
νουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος
έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση
για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προ−
ηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια
του τριμήνου και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί
έλεγχος μέχρι την υποβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα
διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική
απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υπο−
κατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης,
και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφερεια−
κή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης. την
εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Το
Υποκατάστημα του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρημα−
τικό κατάλογο, στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο
των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχεί στο ποσό
της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασμού
του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαρια−
σμού (ΙΚΑ –ΟΑΕΔ).
Άρθρο 9
Διακοπή επιχορήγησης
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή
προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού
της επιχορήγησης στην επιχείρηση με απόδοση μέσω
του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4
και 5 του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−
2010), για την διακοπή της επιχορήγησης.
Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα−
ταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην
επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), όπως ισχύει, για
την απόδοση στον ΟΑΕΔ.
Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕΔ, και στις δυο
ανωτέρω περιπτώσεις, αποφασίζει ο Προϊστάμενος της
αρμόδιας Υπηρεσίας, που αποφαίνεται με αιτιολογημένη
απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης με επι−
στροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι το αναλογούν
ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του καταβλη−
θέντος ποσού επί των μηνών που δεν τήρησε η επιχεί−
ρηση τους όρους του προγράμματος δια των μηνών
του συνολικού προγράμματος.
Άρθρο 10
Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιο−
λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών του μήνα που ακο−
λουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του
κάθε τριμήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριμένο
ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης,
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση
λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις του Προγράμματος.
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Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας,
κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από απόφαση του Προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας.
Άρθρο 11
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγ−
μένων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του
ΟΑΕΔ μέσω της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί
η αίτηση για ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της
απόρριψης του αιτήματος από την Υπηρεσία.
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ
και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος
του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕΔ επιλύε−
ται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Άρθρο 12
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου
του προγράμματος
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από την αριθ.
2/34255/0022/6−6−2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχους στους δικαιούχους
της πράξης του συνολικού προγράμματος οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση
των όρων του προγράμματος. Οι έλεγχοι θα πραγμα−
τοποιούνται πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης
για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε
μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιού−
νται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προ−
γράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσει
σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της
επιχείρησης ή του φορέα και στις οποίες καταγράφο−
νται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης.
Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον φορέα ή στην
επιχείρηση.
Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επί−
τευξη των στόχων του συνολικού προγράμματος, ο
Ο.Α.Ε.Δ. τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση
που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Ο φάκελος αυτός δια−
τηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση
της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας
από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατή−
ρησης του προσωπικού (δικαιολογητικά υπαγωγής και
καταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών
τόσο της αναδόχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας
που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις
της Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις
έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λ.π.)
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο,
στους ελεγκτές υπαλλήλους.
Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον
3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.
Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
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κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 2/34255/0022/6−6−2001,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της αριθμό
2854/01−07−2008 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
Η αρμόδια Υπηρεσία απασχόλησης θα διενεργεί έλεγ−
χο λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της
επιχορήγησης στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος
και θα ελέγχει την ύπαρξη της άδειας λειτουργίας της
επιχείρησης καθώς και την κατάσταση μισθοδοσίας του
εποχικού προσωπικού που είχε απασχοληθεί τον Σε−
πτέμβριο 2009 τον Μάιο του 2010 και τον Μάιο του 2009
αντίστοιχα. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται
οι όροι του προγράμματος θα προβαίνει σε απόρριψη
της αίτησης του.
Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξει−
δικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθ. 13869
(4)
΄Ιδρυση Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Μαγειρικής Τέχνης» στο εκ−
παιδευτήριο του ΟΤΕΚ Ναυπλίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.3105/
2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση,
ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.2009/
1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄/2004) «Ανασύσταση
Υπουργείου Τουρισμού».
5. Τον Ν. 3270/8.10.04 (ΦΕΚ 187/Α΄/04) «Αρμοδιότητες
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα
Τουρισμού».
6. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).
7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α΄/2009).
8. Το Π.Δ. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α΄/1−3−2010) «Σύσταση Γενι−
κής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού».
9. Την αριθ. 3991/31.3.2010 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διο−
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ρισμός Γενικού Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 116/ΥΟΔΔ/31.3.10).
10. Την αριθ. 2672/3.12.09 (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.09 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
11. Την αριθ. 210/10.6.2009 απόφαση που λήφθηκε
στην 18° συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Τ.Ε.Κ.
12. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την
απόφαση αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΤΕΚ,
χωρίς πρόσθετη κρατική επιχορήγηση του Οργανισμού
για την αιτία αυτή, αποφασίζουμε:
1. Ιδρύουμε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) στο εκπαιδευτήριο του ΟΤΕΚ στο
Ναύπλιο, στην ειδικότητα «Μαγειρική Τέχνη».
2. Η έναρξη λειτουργίας του τμήματος αυτού ορίζεται
το έτος κατάρτισης 2009−2010.
3. Ο προϋπολογισμός του κόστους λειτουργίας του
ανωτέρω τμήματος βαρύνει τον Προϋπολογισμό του
ΟΤΕΚ και ανέρχεται για το έτος 2009 στο ποσό των
12.730€, ενώ για τα έτη 2010 και 2011 θα ανέλθει στο
ποσό των 26.450€ και των 38.900€, αντίστοιχα .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

(6)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφη−
ση από τον ομογενή αλλοδαπό υπό στοιχεία: ΒΑΣΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ.
Με την αριθ. Φ.17167/10997/2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3838/2010
και γίνεται δεκτή η από 1.2.2010 αίτηση του ομογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΒΑΣΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός
ΚΩΣΤΑΣ, που γεννήθηκε στην Αλβανία το έτος 1951, για
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣTOΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην αριθ. Φ.119587/84600/09/16−6−2010 απόφαση της
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
959/Β΄/30−6−2010, γίνεται η εξής διόρθωση ως προς την
ημερομηνία γέννησης:
Από το λανθασμένο «ΝΙΤΣΑ ΒΑΓΓΕΛΙΑ ον. πατρός ΘΑ−
ΝΑΣΗΣ γεν. 1979 στην Αλβανία»,
στο ορθό «ΝΙΤΣΑ ΒΑΓΓΕΛΙΑ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ γεν.
1959 στην Αλβανία».
Ο Τμηματάρχης
Χ. ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ

F

F

(5)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση
από την ομογενή αλλοδαπή υπό στοιχεία: ΜΑΛΕΣΚΑ
ΜΙΜΟΖΑ ον. πατρός ΤΟΝΤΙ.

(8)
Στην αριθ. Κ2−6881/25−10−2010 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με
θέμα «Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Β΄
εξαμήνου 2010», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1732/Β΄/4−
11−2010, γίνεται διόρθωση στον αριθμό πρωτοκόλλου
του εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας −
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης που αναφέρεται στο
αποφασιστικό μέρος, ως εξής:
Από το εσφαλμένο «1754/25−1−2010»,
στο ορθό «14545/15−7−2010».

Με την αριθ. Φ.17085/11116/2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3838/2010,
γίνεται δεκτή η από 28.12.2009 αίτηση της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΜΑΛΕΣΚΑ ΜΙΜΟΖΑ ον. πατρός
ΤΟΝΡΙ, που γεννήθηκε στην Αλβανία το έτος 1970, για
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

(Από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
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