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Σν αλσηέξσ πξόγξακκα ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε αξηζκό 35128/896/7-9-2020 ΚΤΑ
(3864/Β΄/10.09.2020)ΦΔΚ.

θνπόο θαη αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο

Τν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδόηεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ
αζθνύλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όιε ηε ρώξα θαη πξνζιακβάλνπλ δηθαηνύρνπο
«επηηαγήο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο», πξνθεηκέλνπ λα επαλεληαρζνύλ ηαρύηεξα ζηελ
αγνξά εξγαζίαο κε πιήξεο σξάξην απαζρόιεζεο.
Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά δύν (2) ζηάδηα:
α) Σν α΄ ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη ηεο
«επηηαγήο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο» ηνπ δηθαηνύρνπ, από ηελ εκεξνκελία πξόζιεςήο ηνπ
κέρξη ηε ιήμε ηζρύνο ηεο επηηαγήο ηνπ.
Τν δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη ζηνλ δηθαηνύρν «επηηαγήο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο» θαηά
ηελ εκεξνκελία ππόδεημήο ηνπ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο αξρηθήο εγθξηζείζαο επηδόηεζεο ή
ηεο επηδόηεζεο ιόγσ ζπλέρηζεο.
Η εγθξηζείζα επηδόηεζε (αξρηθή ή ζπλέρηζε) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ πεληάκελεο δηάξθεηαο.
Τν δηάζηεκα πνπ ζα ππνιείπεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο επηδόκαηνο καθξνρξόλησλ αλέξγσλ θαηά ηελ
εκεξνκελία πξόζιεςήο ηνπο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ κία (1) εκέξα επηδόηεζε, όπσο απηή νξίδεηαη
ζηελ «επηηαγή επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο».
β) Σν β΄ ζηάδην αθνξά ζην ππνιεηπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 12 κελώλ.

Πιαίζην έληαμεο-Υξεκαηνδόηεζε
1. Γηα ην α΄ ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ δαπάλε, επεηδή ν ΚΑΕ 2493 ηνπ
Ο.Α.Ε.Δ. ηξνθνδνηείηαη από ηνλ ΚΑΕ 0651 ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε.
Η ζ π λν ιη θή δαπά λε γη α ην πξό γξα κκα αλέξρεηαη έσο ην πνζ ό ησλ εβδν κήληα ελ όο
εθαη νκ κπ ξί σλ δη αθν ζί σ λ ελελή ληα ηξη ώλ ρη ιη άδσλ επ ξώ (71. 293 .000 €) θα η θ αιύπ ηε ηα η α πό
ηνλ π ξνϋπ νιν γηζκ ό ηνπ Ο ΑΔΓ.
Οη εληζρύζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρνξεγνύληαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ
(ΕΚ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Επηηξνπήο γηα ηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) (Καλνληζκνύ).
Εη δη θό ηεξα, ζ ύκθσ λα µε η ν ά ξζξ ν 3 παξ . 2 ην π Κα λ νλη ζκ ν ύ, η ν ζ πλ ν ιη θό π ν ζό ησ λ ελη ζρ ύ ζεσλ
ή ζζ ν λν ο ζεκα ζί αο π ν π ρ νξε γ νύ ληαη αλά θ ξ άην ο µέι νο ζε µη α ε λη αί α επη ρεί ξε ζε δε λ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην π νζ ό ησ λ 20 0.0 00 επξ ώ ζε νπν ηαδ ήπ νηε π εξίν δν ηξ ηώ λ ν ηθνλ νκηθ ώλ
εηώ λ.

Γηθαηνύρνη, σθεινύκελνη θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο

Γηθαηνύρνη- Δπηρεηξήζεηο
Δηθαηνύρνη είλαη όιεο νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδόηεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ αζθνύλ
ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όιε ηε ρώξα.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έληαμε κηαο επηρείξεζεο ζην πξόγξακκα είλαη λα κελ έρεη πξνβεί ζε
κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηξηκήλνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εληνιήο
θελήο ζέζεο.
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Ωθεινύκελνη
Α. Άλεξγνη

δηθαηνύρνη «επηηαγήο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο»

γηα ηνπο νπνίνπο ππνιείπεηαη

ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο επηδόηεζεο ηαθηηθήο αλεξγίαο (αξρηθήο ή ζπλέρηζεο).
Η εγθξηζείζα επηδόηεζε (είηε αξρηθή είηε ιόγσ ζπλέρηζεο) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
πεληάκελεο δηάξθεηαο.
Β. Μαθξνρξόληα άλεξγνη δηθαηνύρνη «επηηαγήο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο» γηα ηνπο νπνίνπο
ππνιείπεηαη, θαηά ηελ εκεξνκελία πξόζιεςήο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ κία (1) εκέξα επηδόηεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη άλεξγνη ζα πξέπεη λα είλαη δηθαηνύρνη ηεο «επηηαγήο επαλέληαμεο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο» θαηά ηελ εκέξα ηεο ππόδεημεο.
Οη σθεινύκελνη άλεξγνη θαη ησλ δύν αλσηέξσ θαηεγνξηώλ θαηά ηελ ππόδεημή ηνπο από ηα αξκόδηα
ΚΠΑ2 νθείινπλ λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην ηππνπνηεκέλν έληππν εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θαη λα
έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε αηνκηθό ζρέδην δξάζεο.

Γηάξθεηα επηρνξήγεζεο

Η δηάξθεηα επηρνξήγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζηνπο 12 κήλεο θαη ζπκπεξηιακβάλεη δύν
ζηάδηα:
i) Τν πξώην (α΄) ζηάδην πεξηιακβάλεη, ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη από ηελ πξόζιεςε ηνπ
δηθαηνύρνπ «επηηαγήο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο» ζηελ επηρείξεζε κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο
δηάξθεηαο επηδόηεζεο όπσο απηό νξίδεηαη ζηελ επηηαγή επαλέληαμεο (κέρξη 12 κήλεο).
ii) Τν δεύηεξν (β΄) ζηάδην πεξηιακβάλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη από ηε ιήμε ηνπ α΄
ζηαδίνπ θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζνύλ νη 12 κήλεο.
Ωο βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 12 κελώλ ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία
πξόζιεςεο.

Πνζό επηρνξήγεζεο
Α΄ ζηάδην

Ωο κεληαίν πνζό επηρνξήγεζεο, νξίδεηαη:
α) ην κεληαίν πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ «επηηαγή επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο» ηνπ δηθαηνύρνπ
αλέξγνπ, όπσο απηό δηακνξθώλεηαη θάζε θνξά θαη
β) ην πνζό πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ κεληαίνπ πνζνύ ηεο πεξίπησζεο α) από ην 80% ηνπ
κεληαίνπ κηζζνινγηθνύ θαη κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο.
Σν κεληαίν πνζό

επηρνξήγεζεο γηα ην α΄ ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ δύλαηαη λα

ππεξβαίλεη ηα 830 Δπξώ.
Επηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ σθεινύκελνπ, ην πνζό ηεο
πεξίπησζεο α δελ αλαπξνζαξκόδεηαη. Ιζρύεη ην πνζό πνπ δηθαηνύηαη θαηά ηελ πξνεγνύκελε ηεο
εκεξνκελίαο πξόζιεςεο.
Β’ ζηάδην
Ωο πνζό επηρνξήγεζεο γηα ην β΄ ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 80%
ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνύ θαη κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο.
Σην κηζζνινγηθό θαη κε κηζζνινγηθό θόζηνο ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαη νη
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αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνδνρέο, νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ηα πνζά ησλ Δώξσλ Χξηζηνπγέλλσλ,
Πάζρα θαη ηνπ επηδόκαηνο αδείαο, γηα ηνπο κήλεο πνπ απηά θαηαβάιινληαη.
Σν κεληαίν πνζό

επηρνξήγεζεο

γηα ην β΄ ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ δύλαηαη λα

ππεξβαίλεη ηα 830 Δπξώ.
Επηιέμηκε επίζεο είλαη ε δαπάλε ησλ Δώξσλ Χξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη ηνπ επηδόκαηνο αδείαο, γηα ηνπο
κήλεο

πνπ απηά θαηαβάιινληαη κε αλώηαην πνζό επηρνξήγεζεο ηα 830 επξώ θαη ηα 415 επξώ

αληίζηνηρα.
Οη αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνδνρέο ησλ σθεινπκέλσλ ζα αλέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην πνζό ησλ 830
επξώ.
Σα αλσηέξσ

ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο εληαγκέλνπο δηθαηνύρνπο, από ηε δεκνζίεπζε ηεο

35128/896/7-9-2020

ΚΤΑ

(3864/Β΄/10.09.2020)

ΦΔΚ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο,

εθόζνλ

θαηαβάινπλ ή ζα θαηαβάινπλ αθαζάξηζηεο απνδνρέο ζηνπο επηρνξεγνύκελνπο ηνπιάρηζηνλ
830 επξώ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην πξόγξακκα ζα ζπλερίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ηνπο
έληαμε.
Θα αθνινπζήζεη ε έθδνζε Γεκόζηαο Πξόζθιεζεο, ζηελ νπνία ζα νξίδνληαη νη όξνη θαη
πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο εληνιήο θελήο
ζέζεο θαη ηεο αίηεζεο ππαγσγήο από ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΟΑΔΓ
(www.oaed.gr).
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