Ειδικό ςοιεςέπ Ποόγοαμμα εμίρυσρηπ εογξδξςώμ με επιυξοήγηρη πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ ύφξπ ςχμ
ρσμξλικώμ αρταλιρςικώμ ειρτξοώμ, για ςημ ποόρληφη 2.300 αμέογχμ Αςόμχμ με Αμαπηοίεπ
(A.με.Α), Απεναοςημέμχμ από εναοςηριξγόμεπ ξσρίεπ, Απξτσλακιρμέμχμ, Νεαοώμ Παοαβαςικώμ
Αςόμχμ ή Νεαοώμ Αςόμχμ πξσ βοίρκξμςαι ρε κξιμχμικό κίμδσμξ και Ποόγοαμμα Επιυξοήγηρηπ
50 θέρεχμ Εογξμξμικήπ Διεσθέςηρηπ ςξσ υώοξσ εογαρίαπ για Άςξμα με Αμαπηοίεπ (A.με.Α)

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΕΝΣΤΠΟ
20537/752/18-10-2010 Κ.Τ.Α.(ΦΔΚ.1663/ςεϋυξπ Β/19-10-2010)
ΕΙΑΓΩΓΗ
Ο ΟΑΔΔ αμακξιμόμει ϊςι σλξπξιείςαι Ειδικό ςοιεςέπ Ποόγοαμμα εμίρυσρηπ εογξδξςώμ με
επιυξοήγηρη πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ ύφξπ ςχμ ρσμξλικώμ αρταλιρςικώμ ειρτξοώμ, για ςημ
ποόρληφη 2.300 αμέογχμ Αςόμχμ με Αμαπηοίεπ (A.με.Α), Απεναοςημέμχμ από εναοςηριξγόμεπ
ξσρίεπ, Απξτσλακιρμέμχμ, Νεαοώμ Παοαβαςικώμ Αςόμχμ ή Νεαοώμ Αςόμχμ πξσ βοίρκξμςαι ρε
κξιμχμικό κίμδσμξ και Ποόγοαμμα Επιυξοήγηρηπ 50 θέρεχμ Εογξμξμικήπ Διεσθέςηρηπ ςξσ
υώοξσ εογαρίαπ για Άςξμα με Αμαπηοίεπ (A.με.Α).

Ειδικό ςοιεςέπ Ποόγοαμμα εμίρυσρηπ εογξδξςώμ με επιυξοήγηρη πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ ύφξπ ςχμ
ρσμξλικώμ αρταλιρςικώμ ειρτξοώμ, για ςημ ποόρληφη 2.300 αμέογχμ Αςόμχμ με Αμαπηοίεπ
(A.με.Α), Απεναοςημέμχμ από εναοςηριξγόμεπ ξσρίεπ, Απξτσλακιρμέμχμ, Νεαοώμ Παοαβαςικώμ
Αςόμχμ ή Νεαοώμ Αςόμχμ πξσ βοίρκξμςαι ρε κξιμχμικό κίμδσμξ

ςόυξπ ποξγοάμμαςξπ

Σςϊυξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η δημιξσογία μέχμ θέρεχμ εογαρίαπ με ςημ επιυξοήγηρη μέοξσπ
ςξσ μιρθξλξγικξϋ και μη μιρθξλξγικξϋ κϊρςξσπ, πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ ρϋμξλξ ςχμ αρταλιρςικόμ
ειρτξοόμ, χπ κίμηςοξ για ςημ ποϊρληφη 2.300 άμεογχμ, αςϊμχμ εσπαθόμ κξιμχμικόμ ξμάδχμ εκ
ςχμ ξπξίχμ ξι 2.200 με πλήοη απαρυϊληρη και ξι 100 με μεοική απαρυϊληρη.
Ωπ μεοική απαρυϊληρη για σπαγχγή ρςξ ποϊγοαμμα θεχοείςαι η κας’ ελάυιρςξμ ςεςοάχοη
ημεοήρια απαρυϊληρη ςξσ εογαζϊμεμξσ.

Ωπ βάρη σπξλξγιρμξϋ λαμβάμξμςαι ξι απξδξυέπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ μέυοι ςξσ ϋφξσπ ςξσ καςόςαςξσ
βαρικξϋ μιρθξϋ, ϊπχπ ξοίζεςαι κάθε τξοά απϊ ςημ ΔΓΣΣΔ ρε ιδιχςικέπ επιυειοήρειπ.
Δκ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ 2.300 θέρεχμ ξι :
·

2080 θέρειπ θα καλστθξϋμ απϊ άμεογα άςξμα με Αμαπηοίεπ (A.με.Α) ηλικίαπ 18-64 εςόμ

·

50 θέρειπ θα καλστθξϋμ απϊ άμεογα άςξμα Απξτσλακιρμέμα ηλικίαπ 18-64 εςόμ


150 θέρειπ θα καλστθξϋμ απϊ άμεογα άςξμα Απεναοςημέμα απϊ εναοςηριξγϊμεπ ξσρίεπ
ηλικίαπ18-64 εςόμ



20 θέρειπ θα καλστθξϋμ απϊ άμεογα Νεαοά Παοαβαςικά άςξμα ή Νεαοά άςξμα πξσ
βοίρκξμςαι ρε κξιμχμικϊ κίμδσμξ ηλικίαπ 16-21εςόμ

Τξ ποϊγοαμμα απεσθϋμεςαι ρε ιδιχςικέπ επιυειοήρειπ και γεμικά εογξδϊςεπ ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα, με
ποξςεοαιϊςηςα ρςιπ μικοέπ επιυειοήρειπ πξσ απαρυξλξϋμ έχπ 50 άςξμα καςά ςημ ημεοξμημία
εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για έμςανη ρςξ ποϊγοαμμα. Σςϊυξπ είμαι η εμίρυσρη ςηπ καθαοήπ
αϋνηρηπ ςχμ μέχμ θέρεχμ εογαρίαπ και ςηπ απαρυϊληρηπ, ποϊρθεςεπ εκείμχμ πξσ ςσυϊμ
δημιξσογξϋμςαι ρςξ πλαίριξ επεμδσςικξϋ ρυεδίξσ εμςαγμέμξσ ρε άλλξ καθερςόπ εμιρυϋρεχμ.

Δικαιξύυξι, χτελξύμεμξι και ποξϋπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ
1.Δικαιξύυξι
Δικαιξϋυξι είμαι ξι ιδιχςικέπ επιυειοήρειπ, Σσμεςαιοιρμξί, Δπαγγελμαςικά Σχμαςεία και Δμόρειπ
ασςόμ, Σχμαςεία, Αρςικέπ Δςαιοίεπ μη κεοδξρκξπικξϋ υαοακςήοα, Κξιμχμικξί Σσμεςαιοιρμξί
(Ν.2716/17.5.1999), Κξιμξποανίεπ και γεμικά Δογξδϊςεπ ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα.
Ποξκειμέμξσ ξι αμχςέοχ δικαιξϋυξι μα σπαυθξϋμ ρςξ ποϊγοαμμα, δεμ θα ποέπει μα έυξσμ ποξβεί,
καςά ςη διάοκεια ςξσ εναμήμξσ ποιμ ςημ αίςηρη σπαγχγήπ ρςξ ποϊγοαμμα, ρε μείχρη ςξσ
ποξρχπικξϋ ςξσπ, λϊγχ καςαγγελίαπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ ή εθελξσρίαπ ενϊδξσ πξσ γίμεςαι με
ποχςξβξσλία ςξσ εογξδϊςη, μέρχ ποξγοαμμάςχμ παοξυήπ ξικξμξμικόμ κσοίχπ κιμήςοχμ. Σε
πεοίπςχρη απϊλσρηπ, η επιυείοηρη θα ποέπει μα έυει ποξβεί ρε αμςικαςάρςαρη ςξσ μιρθχςξϋ έχπ
ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ ρςξ ποϊγοαμμα.
Η αμχςέοχ ποξωπϊθερη ιρυϋει και για επιυειοήρειπ πξσ δημιξσογήθηκαμ μεςά απϊ μεςαβίβαρη ή
αλλαγή μξμικήπ μξοτήπ ή διάλσρη και επαμαλειςξσογία ρςξμ ίδιξ ή ρε άλλξ υόοξ με ςξ ασςϊ
αμςικείμεμξ δοαρςηοιϊςηςαπ.
Δεμ θεχοείςαι μείχρη η καςαγγελία ρϋμβαρηπ εογαρίαπ λϊγχ ρσμςανιξδϊςηρηπ και η καςαγγελία
ρϋμβαρηπ εογαρίαπ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ πξσ ξτείλεςαι ρε ρπξσδαίξ λϊγξ, πξσ ατξοά ρςξμ
εογαζϊμεμξ, ετϊρξμ ποξρκξμίζξμςαι ςα απαοαίςηςα δικαιξλξγηςικά.

Δεμ σπάγξμςαι:
- Όλεπ ξι επιυειοήρειπ πξσ διέπξμςαι, ϊρξμ ατξοά ρςημ ποϊρληφη ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσπ, απϊ ςιπ
διαςάνειπ ςξσ Ν.2190/94 (ΦΔΚ 28/Α/03.03.1994) ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Ν.3812 (ΦΔΚ
234/Α/28.12.2009).Εναιοξύμςαι και δύμαμςαι μα σπαυθξύμ ρςξ ποόγοαμμα α) ξι επιυειοήρειπ
Τξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ Α΄ και Β΄ Βαθμξϋ για ςημ απαρυϊληρη ΑμεΑ ρε εταομξγή ςξσ Ν.3812/28-122009, άοθοξ 1, πεοίπςχρη ιη ςηπ παο. 2, και β) ςξ Κέμςοξ Δλέγυξσ και Ποϊληφηπ Νξρημάςχμ
(ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), ςξ Κέμςοξ Θεοαπείαπ Δναοςημέμχμ Αςϊμχμ (ΚΔΘΔΑ), ξ Οογαμιρμϊπ Καςά ςχμ
Ναοκχςικόμ (Ο.ΚΑ.ΝΑ), ςξ Ψσυιαςοικϊ Νξρξκξμείξ Αςςικήπ (Ψ.Ν.Α) και ςξ Ψσυιαςοικϊ Νξρξκξμείξ
Θερραλξμίκηπ (Ψ.Ν.Θ.) για ςημ απαρυϊληρη θεοαπεσςόμ ρςξσπ ίδιξσπ τξοείπ, ποόημ ςξνικξμαμείπ
για ςα ποξγοάμμαςα απενάοςηρηπ απϊ ςα μαοκχςικά (Ν.3812/2009 άοθοξ 1, πεοίπςχρη ρς παο. 2).
Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ ξ ΟΑΔΔ καλϋπςει ςιπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςξσ
εογαζξμέμξσ με ςημ ποξωπϊθερη η ρσγκεκοιμέμη δαπάμη μα μημ καλϋπςεςαι απϊ άλλη πηγή
υοημαςξδϊςηρηπ.
- Τα μσυςεοιμά κέμςοα, αίθξσρεπ φσυαγχγίαπ και εκμεςάλλεσρηπ φσυαγχγικόμ και ηλεκςοξμικόμ
παιυμιδιόμ ςσυεοξϋ υαοακςήοα. Εναιοξύμςαι και δύμαμςαι μα σπαυθξύμ ξι επιυειοήρειπ ΠΡΟΠΟ

και ΛΟΣΣΟ καθόπ και ξι Δςαιοείεπ ποξρχοιμήπ απαρυϊληρηπ (άοθοξ 20 ςξσ Ν. 2956/2001), για
μιρθχςξϋπ ςξσπ πξσ παοέυξσμ εογαρία ρε άλλξμ εογξδϊςη (έμμερξπ εογξδϊςηπ).
- Αςξμικέπ επιυειοήρειπ για ςημ απαρυϊληρη αςϊμχμ πξσ είμαι ρϋζσγξι ή ρσμδέξμςαι με α΄ βαθμξϋ
ρσγγέμεια εν αίμαςξπ ή εν αγυιρςείαπ με ςξμ επιυειοημαςία.
- Οι Ο.Δ., Δ.Δ., Α.Δ. και Δ.Π.Δ. για ςξσπ ξμϊοοσθμξσπ εςαίοξσπ ρςιπ Ο.Δ. και Δ.Δ., για ςα μέλη ςξσ
Δ.Σ. ρςιπ Α.Δ., για ςξσπ εςαίοξσπ ρςιπ Δ.Π.Δ., καθόπ και ξι ρϋζσγξι και ξι ρσγγεμείπ α΄ βαθμξϋ εν
αίμαςξπ ή εν αγυιρςείαπ ασςόμ.
- Οι Σσμεςαιοιρμξί, ςα Δπαγγελμαςικά Σχμαςεία και ξι Δμόρειπ ασςόμ ή ςα Σχμαςεία γεμικά για
ςημ απαρυϊληρη μελόμ ςξσ Δ.Σ. ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ιδοσςικόμ μελόμ.
- Οι εογξδϊςεπ για ςημ ποϊρληφη αςϊμχμ, ςα ξπξία απαρυξλξϋμςαι ρε κας’ ξίκξμ εογαρίεπ (ξικιακξί
βξηθξί, απξκλειρςικέπ μξρξκϊμεπ κ.λ.π.).Εναιοξύμςαι και δύμαμςαι μα σπαυθξύμ ξι
επιυειοήρειπ πξσ ποξρλαμβάμξσμ άςξμα για άρκηρη επαγγέλμαςξπ μέρχ ςηλεογαρίαπ με έδοα ςημ
ξικία ςχμ εογαζξμέμχμ ετ’ ϊρξμ ςα άςξμα ασςά, λϊγχ ςηπ αμαπηοίαπ ςξσπ αμςιμεςχπίζξσμ
ποξβλήμαςα ρςη μεςακίμηρή ςξσπ και ρσγκεκοιμέμα άςξμα με παοαπληγία/ςεςοαπληγία ή μσψκή
δσρςοξτία ή ςϋτλχρη ή ασςά πξσ σπξβάλλξμςαι ρε αιμξκάθαορη. Σςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ έμαπ
υόοξπ ςηπ ξικίαπ ςξσ εογαζϊμεμξσ θα ποέπει μα μεςαςοαπεί ρε ςσπικϊ γοατείξ και μα ενξπλιρςεί
αμαλϊγχπ με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ εογαρίαπ ςξσπ.
- Οι επιυειοήρειπ, ξι ξπξίεπ είυαμ σπαυθεί ρε ποϊγοαμμα επιδϊςηρηπ ΝΘΔ αςϊμχμ εσπαθόμ
κξιμχμικόμ ξμάδχμ παοελθϊμςχμ εςόμ, αλλά απξδεδειγμέμα δεμ ςήοηραμ ςξσπ ϊοξσπ ςχμ
ποξηγξϋμεμχμ ποξγοαμμάςχμ π.υ. ποξέβηραμ ρε πξλλαπλέπ απξλϋρειπ, αμςικαςαρςάρειπ, δεμ ήςαμ
ρσμεπείπ ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ποξπ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ και γεμικά δεμ ποξόθηραμ ςημ
απαρυϊληρη ςχμ αςϊμχμ ασςόμ.
- Όςαμ ςξ αμςικείμεμξ εογαριόμ μιαπ επιυείοηρηπ είμαι ρϋμθεςξ και ςξ έμα εν’ ασςόμ εναιοείςαι ςξσ
ποξγοάμμαςξπ
- Δπιυειοήρειπ πξσ εναιοξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξμ Καμξμιρμϊ (ΔΚ) αοιθ. 1998/2006 ςηπ Δπιςοξπήπ για
ςιπ εμιρυϋρειπ ήρρξμξπ ρημαρίαπ (de minimis).
Οι επιυειοήρειπ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ ςξμέα ςηπ αλιείαπ (απϊ ςημ ποχςξγεμή αλιεία και ςημ
σδαςξκαλλιέογεια έχπ και ςημ ςελική διάθερη και εμπξοία ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσπ ρςημ αγξοά, π.υ.
ιυθσξπχλεία),
o
Οι επιυειοήρειπ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ ςξμέα ςξσ άμθοακα (π.υ. εςαιοείεπ ενϊοσνηπ,
ξοσυεία κλπ) ,
o
Οι επιυειοήρειπ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ ςξμέα ςηπ ποχςξγεμξϋπ παοαγχγήπ γεχογικόμ
ποξψϊμςχμ,
o
Οι επιυειοήρειπ πξσ αρυξλξϋμςαι με ςη μεςαπόληρη ρε μεςαποάςεπ ή εμπϊοξσπ ςχμ
γεχογικόμ ποξψϊμςχμ και η επιυξοήγηρη μεςατέοεςαι ρςξσπ παοαγχγξϋπ, άμερα ή έμμερα [ξι
δοαρςηοιϊςηςεπ ρςη γεχογική εκμεςάλλεσρη, ξι ξπξίεπ είμαι απαοαίςηςεπ ποξκειμέμξσ μα
ποξεςξιμαρθεί ςξ ποξψϊμ για ςημ ποόςη πόληρη (π.υ. ρσγκξμιδή, κξπή και αλόμιρμα ςχμ ριςηοόμ,
ρσρκεσαρία ςχμ ασγόμ) ή η ποόςη πόληρη ποξπ μεςαπχληςέπ ή ποξπ μεςαπξιηςικέπ επιυειοήρειπ].

- Οι επιυειοήρειπ για ςα άςξμα πξσ καςά ςξ ςελεσςαίξ 12μημξ, ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπαγχγήπ
ςξσπ ρςξ ποϊγοαμμα, είυαμ απαρυξληθεί καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρςημ ίδια επιυείοηρη ή ρε
επιυειοήρειπ πξσ μεςαβιβάρςηκαμ ή αλλάζξσμ μξμική μξοτή ή διαλϋξμςαι και επαμαλειςξσογξϋμ
ρςξμ ίδιξ ή ρε άλλξ υόοξ με ςξ ασςϊ αμςικείμεμξ δοαρςηοιϊςηςαπ, απϊ ςιπ ξπξίεπ ποξέκσφε μέα
διάδξυξπ επιυείοηρη ή ρε ρσμδεδεμέμεπ επιυειοήρειπ.

Κας’ εναίοερηείμαι δσμαςή η σπαγχγή ςχμ επιυειοήρεχμ για ςημ απαρυϊληρη ςχμ ίδιχμ αςϊμχμ,
ετ’ ϊρξμ:
α- Η επιυείοηρη είυε σπαυθεί ρε ποξηγξϋμεμξ ποϊγοαμμα Σϋμβαρηπ Οοιρμέμξσ Χοϊμξσ για ςημ
απαρυϊληρη Δσπαθόμ Κξιμχμικόμ Ομάδχμ και έληνε καςά ςξ δχδεκάμημξ πξσ ποξηγείςαι ςηπ
ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ σπαγχγήπ ρςξ ποϊγοαμμα.
β- Τα άςξμα βοίρκξμςαι ςξ αμόςεοξ πέμςε υοϊμια ποιμ ςημ θεμελίχρη δικαιόμαςξπ πλήοξσπ
ρσμςανιξδϊςηρήπ ςξσπ. Ωπ ϊοιξ ρσμςανιξδϊςηρηπ μξείςαι ςξ ϊοιξ ηλικίαπ ϊπχπ ασςϊ καςά πεοίπςχρη
ξοίζεςαι απϊ ςιπ ρυεςικέπ μξμξθεςικέπ διαςάνειπ
γ- Ποϊκειςαι για άςξμα με φσυική διαςαοαυή ή με μξηςική σρςέοηρη ή ςϋτλχρη ή
παοαπληγία/ςεςοαπληγία ή μσψκή δσρςοξτία ή ασςά πξσ σπξβάλλξμςαι ρε αιμξκάθαορη ή πάρυξσμ
απϊ μερξγειακή αμαιμία.
- Οι επιυειοήρειπ πξσ υαοακςηοίζξμςαι χπ ποξβλημαςικέπ .
i. Μια μικοξμεραία επιυείοηρη (ΜΜΔ) θεχοείςαι ποξβλημαςική επιυείοηρη ϊςαμ πληοξί ςξσπ
ακϊλξσθξσπ ϊοξσπ:
α) αμ ποϊκειςαι για εςαιοεία πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ, ετϊρξμ έυει απχλερθεί πάμχ απϊ ςξ μιρϊ ςξσ
εγγεγοαμμέμξσ ςηπ κεταλαίξσ και άμχ ςξσ εμϊπ ςεςάοςξσ ςξσ κεταλαίξσ ασςξϋ έυει απχλερθεί
καςά ςη διάοκεια ςχμ δόδεκα ςελεσςαίχμ μημόμ, ή
β) αμ ποϊκειςαι για εςαιοεία ρςημ ξπξία ςξσλάυιρςξμ ξοιρμέμα μέλη έυξσμ απεοιϊοιρςη εσθϋμη για
ςα υοέη ςηπ εςαιοείαπ, ετϊρξμ έυει απχλερθεί πάμχ απϊ ςξ μιρϊ ςξσ κεταλαίξσ ςηπ, ϊπχπ
εμταμίζεςαι ρςξσπ λξγαοιαρμξϋπ ςηπ εςαιοείαπ, και πάμχ απϊ ςξ έμα ςέςαοςξ ασςξϋ ςξσ κεταλαίξσ
έυει απχλερθεί καςά ςη διάοκεια ςχμ δόδεκα ςελεσςαίχμ μημόμ, ή
γ) αμενάοςηςα απϊ ςη μξοτή ςηπ εςαιοείαπ, ετϊρξμ η ρυεςική επιυείοηρη πληοξί ςιπ ποξωπξθέρειπ
ςηπ εγυόοιαπ μξμξθερίαπ όρςε μα σπαυθεί ρε ρσλλξγική πςχυεσςική διαδικαρία.
Οι ΜΜΔ πξσ έυξσμ ρσρςαθεί απϊ υοϊμξ μικοϊςεοξ ςηπ ςοιεςίαπ δεμ θεχοξϋμςαι, για ςξσπ ρκξπξϋπ
ςξσ παοϊμςξπ καμξμιρμξϋ, ϊςι είμαι ποξβλημαςικέπ αματξοικά με ςξ εμ λϊγχ διάρςημα, εκςϊπ εάμ
πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ ρςξιυείξ (γ) ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ.
ii. Μια μεγάλη επιυείοηρη θεχοείςαι ποξβλημαςική ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ:
α) εάμ ποϊκειςαι για εςαιοεία πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ, ετϊρξμ έυει απχλερθεί πάμχ απϊ ςξ μιρϊ ςξσ
εγγεγοαμμέμξσ ςηπ κεταλαίξσ και άμχ ςξσ εμϊπ ςεςάοςξσ ςξσ κεταλαίξσ ασςξϋ έυει απχλερθεί
καςά ςη διάοκεια ςχμ δόδεκα ςελεσςαίχμ μημόμ, ή
β) εάμ ποϊκειςαι για εςαιοεία ρςημ ξπξία ςξσλάυιρςξμ ξοιρμέμα μέλη έυξσμ απεοιϊοιρςη εσθϋμη για
ςα υοέη ςηπ εςαιοείαπ, ετϊρξμ έυει απχλερθεί πάμχ απϊ ςξ μιρϊ ςξσ κεταλαίξσ ςηπ, ϊπχπ
εμταμίζεςαι ρςξσπ λξγαοιαρμξϋπ ςηπ εςαιοείαπ, και πάμχ απϊ ςξ έμα ςέςαοςξ ςξσ κεταλαίξσ ασςξϋ
έυει απχλερθεί καςά ςη διάοκεια ςχμ δόδεκα ςελεσςαίχμ μημόμ, ή·
γ) αμενάοςηςα απϊ ςη μξοτή ςηπ εςαιοείαπ, ετϊρξμ πληοξί ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ εθμικξϋ δικαίξσ
πξσ ςη διέπει ϊρξμ ατξοά ςημ σπαγχγή ςηπ ρε ρσλλξγική πςχυεσςική διαδικαρία.
Ακϊμα και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ ρσμςοέυει καμία απϊ ςιπ πεοιρςάρειπ πξσ αματέοξμςαι
παοαπάμχ, μια εςαιοεία μπξοεί μα ρσμευίρει μα θεχοείςαι ποξβλημαςική, ιδιαίςεοα ϊςαμ σπάουξσμ
ξι ρσμήθειπ εμδείνειπ μιαπ ποξβλημαςικήπ επιυείοηρηπ ϊπχπ αϋνηρη ςχμ ζημιόμ, μείχρη ςξσ κϋκλξσ
εογαριόμ, διϊγκχρη ςχμ απξθεμάςχμ, πλεξμάζξσρα παοαγχγική ικαμϊςηςα, τθίμξσρα ςαμειακή
οξή, ασναμϊμεμη δαμειξληφία, αϋνηρη ςχμ ξικξμξμικόμ επιβαοϋμρεχμ καθόπ και εναρθέμιρη ή
ενατάμιρη ςηπ ανίαπ ςξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ. Σςιπ ρξβαοϊςεοεπ πεοιπςόρειπ, η επιυείοηρη μπξοεί

μα έυει ήδη κηοσυθεί ρε πςόυεσρη ή μα απξςελεί αμςικείμεμξ ρσλλξγικήπ πςχυεσςικήπ διαδικαρίαπ
ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ εθμικξϋ δικαίξσ πξσ ςη διέπει.

- Για άςξμα πξσ ςξπξθεςξϋμςαι αμαγκαρςικά με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.2643/98.

2. Άμεογξι
Ωτελξϋμεμα άςξμα είμαι ΑμεΑ , Απξτσλακιρμέμα, Απεναοςημέμααπϊ εναοςηριξγϊμεπ ξσρίεπ, Νεαοά
Παοαβαςικά ή Νεαοά Άςξμα πξσ βοίρκξμςαι ρε κξιμχμικϊ κίμδσμξ πξσ θα ποξρλητθξϋμ απϊ ςιπ
επιυειοήρειπ πξσ θα εμςαυθξϋμ ρςξ ποϊγοαμμα και θα ποέπει:
Þ Να έυξσμ ςημ ιδιϊςηςα ςξσ αμέογξσ και μα διαθέςξσμ δελςίξ αμεογίαπ ρε ιρυϋ
Þ Να έυξσμ ςημ Δλλημική Υπηκξϊςηςα ή ςημ Υπηκξϊςηςα άλλξσ Κοάςξσπ - Μέλξσπ ςηπ Δ.Δ. ή μα είμαι
Έλλημεπ Ομξγεμείπ πξσ έυξσμ δικαίχμα διαμξμήπ και απαρυϊληρηπ ρςη υόοα μαπ
Þ μα έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ ςσπξπξιημέμξ Έμςσπξ εναςξμικεσμέμηπ παοέμβαρηπ και μα έυξσμ
ρσμτχμήρει ρε αςξμικϊ ρυέδιξ δοάρηπ.

Σα Άςξμα με αμαπηοίεπ μα διαθέςξσμ :
Απϊταρη ςηπ Ποχςξβάθμιαπ Υγειξμξμικήπ Δπιςοξπήπ ςξσ Ι.Κ.Α., ςξσ Ν.2643/1998, με ςημ ξπξία μα
πιρςξπξιείςαι ςξ πξρξρςϊ αμαπηοίαπ ςξσ, ςξ ξπξίξ απαοαίςηςα θα ποέπει μα είμαι 50% και άμχ. Δεμ
γίμεςαι δεκςή Απϊταρη ςηπ Ποχςξβάθμιαπ Υγειξμξμικήπ Δπιςοξπήπ ςξσ ΙΚΑ ρςημ ξπξία αματέοεςαι
ϊςι ςξ άςξμξ με Αμαπηοία είμαι «αμίκαμξ για κάθε βιξπξοιρςική εογαρία».
Σςιπ πεοιπςόρειπ καςά ςιπ ξπξίεπ ςα άςξμα ποξρκξμίζξσμ Απϊταρη Υγειξμξμικήπ Δπιςοξπήπ ςξσ ΙΚΑ
με πάθηρη ποξεουϊμεμη απϊ υοήρη ςξνικόμ ή άλλχμ ξσριόμ, για ςημ έμςανή ςξσπ ρςη ρσγκεκοιμέμη
καςηγξοία και ςημ εγγοατή ςξσπ ρςα μηςοόα αμέογχμ απαιςείςαι Βεβαίχρη απενάοςηρηπ.

Σα Απξτσλακιρμέμα Άςξμα μα διαθέςξσμ:
α)Απξτσλακιρςήοιξ με υοξμξλξγία απξτσλάκιρηπ απϊ 01-01-2006 και μεςά. Δίμαι δσμαςή η
σπαγχγή ρςξ ποϊγοαμμα ςχμ αςϊμχμ πξσ θα ποξρκξμίρξσμ απξτσλακιρςήοιξ απϊ υόοεπ Δ.Δ.
β)Διρηγηςική Έκθερη ςηπ Κξιμχμικήπ Υπηοερίαπ ή ςξσ Δ/μςή ςξσ Σχτοξμιρςικξϋ καςαρςήμαςξπ, ϊςι
ςξ άςξμξ έυει αμάγκη κξιμχμικξ-ξικξμξμικήπ ρςήοινηπ και ποξςείμεςαι μα εμςαυθεί ρςξ ποϊγοαμμα
επιυξοήγηρηπ ΝΘΔ ςξσ ΟΑΔΔ.
Δπιρημαίμεςαι ϊςι: ςα άςξμα πξσ θα σπαυθξϋμ ρε ασςά ςα ποξγοάμμαςα θα ποέπει μα έυξσμ εκςίρει
ρσμευή τσλάκιρη ένι (6) μημόμ, ςξσλάυιρςξμ.

Σα Απεναοςημέμα Άςξμα μα διαθέςξσμ:

Þ Απξδεικςικϊ απενάοςηρηπ / Βεβαίχρη απϊ θερμξθεςημέμξ τξοέα Δημξρίξσ ή ιδιχςικξϋ τξοέα
απενάοςηρηπ (18 ΑΝΩ, ΚΔ.ΘΔ.Α. ή απϊ άλλεπ θεοαπεσςικέπ κξιμϊςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ έυει υξοηγηθεί η
ποξβλεπϊμεμη άδεια λειςξσογίαπ απϊ ςξ Υπξσογείξ Υγείαπ & Κξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ ) ϊςι ςξ
άςξμξ ξλξκλήοχρε ποϊγοαμμα απενάοςηρηπ απϊ ςξνικέπ ή άλλεπ ξσρίεπ απϊ ςξ 2006 και μεςά ή
Þ Βεβαίχρη απενάοςηρηπ απϊ υόοεπ ςηπ Δ.Δ. με ςημ ποξωπϊθερη ξ τξοέαπ πξσ εκδίδει ςημ
Βεβαίχρη ασςή μα έυει λάβει άδεια λειςξσογίαπ απϊ Δημϊρια Αουή ςηπ υόοαπ ασςήπ ή
Þ Βεβαίχρη απϊ θερμξθεςημέμξ τξοέα απενάοςηρηπ ϊςι ςo άςξμξ βοίρκεςαι : α)ρςξ Σςάδιξ
Κξιμχμικήπ Δπαμέμςανηπ σλξπξιξϋμεμξσ απϊ θερμξθεςημέμξ τξοέα ποξγοάμμαςξπ απενάοςηρηπ ή
β) ρςξ Σςάδιξ Κξιμχμικήπ Δπαμέμςανηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ σπξκαςάρςαρηπ ςξσ Ο.ΚΑ.ΝΑ
Σςημ πεοίπςχρη ασςή απαιςείςαι η ρϋμτχμη γμόμη (γοαπςόπ) ςξσ τξοέα απενάοςηρηπ, ξ ξπξίξπ
παοάλληλα σπξυοεξϋςαι μα παοακξλξσθεί ςξ άςξμξ ρςξμ εογαριακϊ υόοξ και μα ςξσ παοέυει
φσυξκξιμχμική σπξρςήοινη.

Και ρςιπ δϋξ ασςέπ πεοιπςόρειπ ποέπει μα ξοίζεςαι επιρςημξμικϊπ ρϋμβξσλξπ για ςη ρςήοινη ςξσ
απαρυξλξϋμεμξσ, ξ ξπξίξπ θα ρσμεογάζεςαι με ςιπ Υπηοερίεπ ςξσ ΟΑΔΔ.

Σα Νεαοά Παοαβαςικά Άςξμα (άςξμα πξσ ςξσπ έυξσμ επιβληθεί αμαμξοτχςικά μέςοα ή
πεοιξοιρμϊπ ρε ειδικϊ καςάρςημα κοάςηρηπ μέχμ) ή ςα Νεαοά Άςξμα πξσ βοίρκξμςαι ρε κξιμχμικϊ
κίμδσμξ μα διαθέςξσμ :
Þ Διρηγηςική Έκθερη Κξιμχμικόμ Υπηοεριόμ Σχτοξμιρςικόμ Ιδοσμάςχμ ή Ιδοσμάςχμ Αγχγήπ ή
Δςαιοείαπ Ποξρςαρίαπ Αμηλίκχμ ή Δικαρςηοίχμ Αμηλίκχμ ή Υπηοερίαπ Δπιμεληςόμ Αμηλίκχμ ή
αομξδίχμ Φξοέχμ ςξσ Υπ. Υγείαπ & Ποϊμξιαπ ή ςχμ Νξμαουιόμ ή Δήμχμ ή άλλξσ Αομϊδιξσ Φξοέα
Κξιμχμικήπ Παοέμβαρηπ ή ςξσ "Χαμϊγελξ ςξσ παιδιξϋ", ή ςχμ Χχοιόμ SOS κλπ, ϊςι ςξ άςξμξ
βοίρκεςαι ρε ειδικέπ κξιμχμικξ-ξικξμξμικέπ ρσμθήκεπ και ποξςείμεςαι μα εμςαυθεί ρςξ ποϊγοαμμα
επιδϊςηρηπ ςηπ απαρυϊληρηπ ςξσ ΟΑΔΔ.
ÞΒιβλιάοιξ αμηλίκξσ για ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ποξβλέπεςαι.

Διαδικαρία σπαγχγήπ – Ποξθερμία σπξβξλήπ αιςήρεχμ

Οι δικαιξϋυξι πξσ επιθσμξϋμ μα εμςαυθξϋμ ρςξ ποϊγοαμμα, ετϊρξμ σπάουξσμ κεμέπ θέρειπ,
σπξβάλλξσμ ηλεκςοξμικά αίςηρη σπαγχγήπ ρςημ αομϊδια Υπηοερία ςξσ ΟΑΔΔ (Γο.Δογαρίαπ ΔΚΟ ή
ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 ).
Δάμ η επιυείοηρη διαςηοεί σπξκαςαρςήμαςα, ςϊςε η αίςηρη θα σπξβάλλεςαι ρςημ Υπηοερία, ρςημ
αομξδιϊςηςα ςηπ ξπξίαπ σπάγεςαι η έδοα ή ςξ σπξκαςάρςημα πξσ θα απαρυξληθεί ςξ ποξπ
επιυξοήγηρη ποξρχπικϊ.

Η σπξβξλή ςχμ αιςήρεχμ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί και μέρχ ςχμ Γο.Δογαρίαπ ΔΚΟ,ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ
2 ρςημ πεοίπςχρη πξσ η επιυείοηρη δεμ έυει ποϊρβαρη ρςξ διαδίκςσξ.

Η ποξθερμία έμαονηπ και λήνηπ ςηπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ σπαγχγήπ ρςξ ποϊγοαμμα ςχμ
σπξφητίχμ, θα καθξοιρςεί με ρυεςικέπ απξτάρειπ ςξσ Διξικηςή ςξσ ΟΑΔΔ.

Λεπςξμέοειεπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ

1. Μεςά ςημ σπξβξλή ςηπ ρυεςικήπ αίςηρηπ για σπαγχγή ρςξ ποϊγοαμμα ποαγμαςξπξιείςαι επιςϊπιξπ
έλεγυξπ, ποξκειμέμξσ μα ελεγυθεί η δσμαςϊςηςα σπαγχγήπ ςηπ επιυείοηρηπ ρςξ ποϊγοαμμα
(λειςξσογία ςηπ επιυείοηρηπ, μείχρη ποξρχπικξϋ καςά ςξ ποξηγξϋμεμξ 6μημξ, καςαλληλϊςηςα
ρσμθηκόμ εογαρίαπ κ.λ.π.). Ακξλξσθεί η απϊταρη έγκοιρηπ απϊ ςξμ Ποξψρςάμεμξ ςηπ αομϊδιαπ
Υπηοερίαπ για ςημ σπαγχγή ςηπ επιυείοηρηπ ρςξ ποϊγοαμμα, η ξπξία θα κξιμξπξιείςαι ρςξ
Υπξκαςάρςημα ςξσ ΙΚΑ, πξσ αμήκει η έδοα ςηπ επιυείοηρηπ.
2. Ύρςεοα απϊ ςημ εγκοιςική απϊταρη θα ελέγυεςαι άμερα απϊ ςξμ αομϊδιξ σπάλληλξ
«διαυειοιρςή» η διαθεριμϊςηςα ςξσ εογαςικξϋ δσμαμικξϋ, ρϋμτχμα με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ έυξσμ
καθξοιρθεί για ςιπ θέρειπ απαρυϊληρηπ πξσ ζηςά η επιυείοηρη, εμημεοόμξμςαπ ρυεςικά ςξμ
Ποξψρςάμεμξ και ϊλξσπ ςξσπ εογαριακξϋπ ρσμβξϋλξσπ ςηπ Υπηοερίαπ.
3. Μέρα απϊ ςη διαδικαρία εγγοατήπ ςχμ αμέογχμ ρςξ ρϋρςημα ποξρτξοάπ – ζήςηρηπ εογαρίαπ,
και ϋρςεοα απϊ ςημ διαδικαρία εναςξμικεσμέμηπ ποξρέγγιρηπ και ρϋμτχμα με ςιπ ποξςάρειπ πξσ
πεοιέυξμςαι ρςα αςξμικά ρυέδια δοάρηπ, θα γίμεςαι η παοαπξμπή ςξσπ ρςιπ επιυειοήρειπ απϊ ςξσπ
εογαριακξϋπ ρσμβξϋλξσπ ςχμ Υπηοεριόμ, με ρςϊυξ ςη ρϋζεσνη ποξρτξοάπ και ζήςηρηπ.
4. Μεςά ςημ εγκοιςική απϊταρη, η επιυείοηρη ξτείλει μα ποξυχοήρει ρςημ ποϊρληφη εμςϊπ ςοιάμςα
πέμςε (35) ημεοόμ απϊ ςημ εγκοιςική απϊταρη. Δάμ δεμ σπάουει διαθέριμξ εογαςικϊ δσμαμικϊ η
αίςηρη ςίθεςαι ρε «αμαμξμή» διάοκειαπ επςά (7) ημεοόμ μεςά ςξ πέοαπ ςχμ ςοιάμςα πέμςε (35)
ημεοόμ. Η ποϊρληφη καςαυχοείςαι ηλεκςοξμικά απϊ ςημ επιυείοηρη. Σε πεοίπςχρη πξσ ξι θέρειπ
πξσ έυει αιςηθεί, δεμ καλστθξϋμ εμςϊπ ςηπ αμχςέοχ ποξθερμίαπ θεχοξϋμςαι άκσοεπ.
5. Μεςά ςημ εναςξμικεσμέμη ποξρέγγιρη ςχμ αμέογχμ, ςημ σπϊδεινή ςξσπ ρςιπ εμδιατεοϊμεμεπ
επιυειοήρειπ και ςημ ςελεσςαία ποϊρληφη, ξ σπεϋθσμξπ διαυειοιρςήπ εμημεοόμει ςξ ρϋρςημα ϊςι η
αίςηρη πεομάει ρςξ ρςάδιξ ςηπ «έγκοιρηπ» και ξλξκληοόμει ςημ έγκοιρη ρςξ ρϋρςημα.

Διάοκεια και πξρό επιυξοήγηρηπ

Η διάοκεια ςηπ επιυξοήγηρηπ ξοίζεςαι ρε ςοιάμςαένι (36) μήμεπ.
Μεςά ςη λήνη ςηπ επιυξοήγηρηπ ξι επιυειοήρειπ δερμεϋξμςαι μα διαςηοήρξσμ ςξ ποξρχπικϊ
γιαδώδεκα(12)μήμεπ ακόμα.

Ωπ πξρϊ επιυξοήγηρηπ ξοίζεςαι ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ, ϊπχπ
παοακάςχ σπξλξγίζεςαι κας’ έςξπ, για ϊλξσπ ςξσπ κλάδξσπ κϋοιαπ αρτάλιρηπ ςξσ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ και ςηπ
επικξσοικήπ αρτάλιρηπ ςξσ ΔΤΔΑΜ, καθόπ και ρςιπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ, εκείμχμ πξσ ςξ ΙΚΑ
ειρποάςςει ή ρσμειρποάςςει σπέο Φξοέχμ και Κλάδχμ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ.
Για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ, πξσ αμςί ςξσ ΔΤΔΑΜ, αρταλίζξμςαι ρε άλλα Δπικξσοικά Ταμεία, χπ πξρϊ
επιυξοήγηρηπ ξοίζεςαι ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ ϋφξπ ςχμ αμςίρςξιυχμ μημιαίχμ αρταλιρςικόμ
ειρτξοόμ (εογξδξςόμ και εογαζξμέμχμ) για ϊλξσπ ςξσ κλάδξσπ κϋοιαπ αρτάλιρηπ ςξσ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ
και ρςιπ μημιαίεπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςχμ αμςίρςξιυχμ Δπικξσοικόμ Ταμείχμ, καθόπ και ςχμ
αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ εκείμχμ πξσ ςξ ΙΚΑ ειρποάςςει ή ρσμειρποάςςει σπέο Φξοέχμ και Κλάδχμ
Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ.
Δπίρηπ, χπ πξρϊ επιυξοήγηρηπ ξοίζεςαι επιπλέξμ ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ αρταλιρςικέπ
ειρτξοέπ ςχμ δόοχμ Χοιρςξσγέμμχμ και Πάρυα και ςχμ επιδξμάςχμ αδείαπ, για ςξσπ μήμεπ πξσ
ασςά καςαβάλλξμςαι.
Ωπ βάρη για ςξμ πξρξρςιαίξ σπξλξγιρμϊ ςχμ αμχςέοχ πξρόμ επιυξοήγηρηπ λαμβάμξμςαι ξι
ποαγμαςικέπ ακαθάοιρςεπ απξδξυέπ ςχμ εογαζξμέμχμ/ επιυξοηγξσμέμχμ πξσ αμςιρςξιυξϋμ μέυοι
ςξσ ϋφξσπ ςξσ καςόςαςξσ βαρικξϋ μιρθξϋ, ϊπχπ ξοίζεςαι κάθε τξοά απϊ ςημ ΔΓΣΣΔ.
Τξ πξρϊ επιυξοήγηρηπ σπξλξγίζεςαι ρε πξρξρςϊ εκαςϊ ςξιπ εκαςϊ (100%) επί ςχμ αρταλιρςικόμ
ειρτξοόμ (εογξδξςόμ και εογαζξμέμχμ) πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςημ πλήοη ή μεοική απαρυϊληρη και
για ςα ςοία έςη απϊ ςημ κάθε ποϊρληφη και απξδίδεςαι μέρχ ςηπ υοέχρηπ ςξσ αλληλϊυοεξσ
λξγαοιαρμξϋ ΙΚΑ-ΟΑΔΔ και ςηπ αμςίρςξιυηπ πίρςχρηπ ςξσ λξγαοιαρμξϋ ςξσ εογξδϊςη, εκςϊπ ςξσ
πξρξϋ επιυξοήγηρηπ, πξσ αμςιρςξιυεί ρε αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςχμ λξιπόμ επικξσοικόμ ςαμείχμ,
ςξ ξπξίξ καςαβάλλεςαι απεσθείαπ ρςημ επιυείοηρη.
Ομξίχπ θα καςαβάλλξμςαι απεσθείαπ ρςξσπ εογξδϊςεπ πξρά επιυξοήγηρηπ πξσ ικαμξπξιξϋμςαι μεςά
απϊ ςημ θεοαπεία ςχμ εμρςάρεχμ ςξσπ.
Σςξ ποόςξ ςοίμημξ κάθε έςξσπ, μέοξπ ςξσ αματεοϊμεμξσ ρσμξλικξϋ πξρξϋ επιυξοήγηρηπ πξσ έυει
απξδξθεί μέρχ ςξσ αλληλϊυοεξσ ρςξ ποξηγξϋμεμξ έςξπ και ατξοά ρε πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ
αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςχμ κλάδχμ αρθέμειαπ ρε είδξπ, υοήμα και επαγγελμαςικξϋ κίμδσμξσ ςξσ
ΙΚΑ–ΔΤΑΜ, καςαβάλλεςαι ρςξ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ρε υοήμα και ςασςϊυοξμα πιρςόμεςαι ιρϊπξρα o
αλληλϊυοεξπ, ατξϋ ξι αομϊδιεπ Υπηοερίεπ ςξσ ΙΚΑ διαβιβάρξσμ ρςα αομϊδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2
καςάρςαρη με αμαλσςικά ρςξιυεία ςχμ επιυξοηγξϋμεμχμ επιυειοήρεχμ και ςχμ αρταλιρμέμχμ, πξσ
έυξσμ σπαυθεί ρςξ ποϊγοαμμα.

Ωπ μεοική απαρυϊληρη για σπαγχγή ρςξ ποϊγοαμμα θεχοείςαι η κας’ ελάυιρςξμ ςεςοάχοη
ημεοήρια απαρυϊληρη ςξσ εογαζϊμεμξσ.

Έμαονη, όοξι και διαδικαρία επιυξοήγηρηπ
Δικαιξλξγηςικά
Η αομϊδια Υπηοερία θα ποξβαίμει ρςημ ποξαματεοϊμεμη καςαβξλή ςηπ επιυξοήγηρηπ ατξϋ ελέγνει
ςα κάςχθι δικαιξλξγηςικά πξσ η επιυξοηγξϋμεμη επιυείοηρη σπξβάλλει :
1)
·

Έμςσπη καςάρςαρη πξσ θα πεοιλαμβάμει:
ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ςχμ ποξρλητθέμςχμ βάρει ςξσ ποξγοάμμαςξπ,

·

ςη υοξμξλξγία ποϊρληφηπ,

·

ςα ημεοξμίρθια πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ καςά μήμα,

·
ςξ ρσμξλικϊ μημιαίξ ακαθάοιρςξ πξρϊ πξσ δικαιξϋςαι ξ εογαζϊμεμξπ, ςξ ξπξίξ δε θα είμαι
καςόςεοξ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςιπ ξικείεπ Σσλλξγικέπ Σσμβάρειπ Δογαρίαπ (Σ.Σ.Δ.),
·
ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ μημιαίεπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ με ςα αμςίρςξιυα πξρξρςά
ειρτξοόμ, ϊπχπ εμταμίζξμςαι ρςιπ Αμαλσςικέπ Πεοιξδικέπ Δηλόρειπ (Α.Π.Δ.),
·
ςξ μημιαίξ πξρϊ επιυξοήγηρηπ, με ςξ ξπξίξ βαοϋμεςαι ξ αλληλϊυοεξπ λξγαοιαρμϊπ ΙΚΑΟΑΔΔ, ρϋμτχμα με ςξ ποϊγοαμμα,
·
ςξ μημιαίξ πξρϊ επιυξοήγηρηπ πξσ καςαβάλλεςαι εκςϊπ ςξσ αλληλϊυοεξσ λξγαοιαρμξϋ ΙΚΑΟΑΔΔ
·
ρςη ρςήλη ςηπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ, ςιπ σπξγοατέπ ςχμ ποξρλητθέμςχμ μιρθχςόμ, ϊςι
απαρυξλήθηκαμ και πληοόθηκαμ ςξ υοξμικϊ διάρςημα για ςξ ξπξίξ ζηςείςαι η επιυξοήγηρη

2)
Μιρθξδξςικέπ καςαρςάρειπ ή αμαλσςικέπ πεοιξδικέπ δηλόρειπ (Α.Π.Δ.), ξι ξπξίεπ
μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ και ρε ηλεκςοξμική μξοτή, ρσμξδεσϊμεμεπ με σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ
ξπξία θα δηλόμεςαι ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ εμπεοιέυξμςαι είμαι αληθή.
3)

Καςάρςαρη ποξρχπικξϋ και χοόμ εογαρίαπ θεχοημέμη απϊ ςξ Σ.Δ.Π.Δ.

4)
Βεβαίχρη αρταλιρςικήπ και τξοξλξγικήπ εμημεοϊςηςαπ, ϊπξσ απαιςείςαι. Σϋμτχμα με
ςιπ με αοιθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 ΚΥΑ ςα παοαπάμχ
δικαιξλξγηςικά αμαζηςξϋμςαι ασςεπάγγελςα απϊ ςημ αομϊδια για ςημ έκδξρη ςηπ διξικηςικήπ ποάνηπ
Υπηοερία. Σϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 14 ςξσ μ. 3614/ 2007, ςξ πξρϊ ςηπ επιυξοήγηρηπ δεμ
παοακοαςείςαι και δεμ εκυχοείςαι.
5)

Τιμξλϊγιξ με ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ πξρϊ επιυξοήγηρηπ

Διαδικαρία καςαβξλήπ επιυξοήγηρηπ
Δμςϊπ ςχμ ποόςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ, πξσ ακξλξσθεί ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςηπ
Α.Π.Δ. ςξσ κάθε ςοιμήμξσ, η επιυείοηρη σπξβάλλει ςημ αίςηρη με ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά
για ςημ καςαβξλή ςηπ επιυξοήγηρηπ, ϊπχπ αματέοξμςαι ρςη αμχςέοχ παοάγοατξ.
Η Υπηοερία εκδίδει άμερα ςημ εγκοιςική απϊταρη για ςημ καςαβξλή ςηπ επιυξοήγηρηπ, ετϊρξμ έυει
ποξηγηθεί θεςικϊπ επιςϊπιξπ έλεγυξπ καςά ςη διάοκεια ςξσ ςοιμήμξσ και μέυοι ςημ ημεοξμημία
σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ. Σςιπ πεοιπςόρειπ πξσ δεμ έυει διεμεογηθεί έλεγυξπ μέυοι ςημ σπξβξλή ςηπ
αίςηρηπ, ξ έλεγυξπ θα διεμεογείςαι ποιμ ςημ έκδξρη εγκοιςικήπ απϊταρηπ.
Σςη ρσμέυεια, η Υπηοερία κξιμξπξιεί ςημ εγκοιςική απϊταρη για ςημ καςαβξλή ςηπ επιυξοήγηρηπ
ρςξ Υπξκαςάρςημα ςξσ ΙΚΑ, πξσ αμήκει η έδοα ςηπ επιυείοηρηπ και ςασςϊυοξμα σπξβάλλει ρςημ
αομϊδια Πεοιτεοειακή Διεϋθσμρη για εμςαλμαςξπξίηρη ςηπ δαπάμηπ ςημ εγκοιςική απϊταρη με ςα
ρυεςικά δικαιξλξγηςικά. Τξ Υπξκαςάρςημα ςξσ ΙΚΑ θα κξιμξπξιεί ρςημ αομϊδια Υπηοερία πληοχμήπ
ςξσ ΟΑΔΔ υοημαςικϊ καςάλξγξ ρςξμ ξπξίξ θα απξςσπόμεςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ

πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ πξρϊ ςηπ επιυξοήγηρηπ, για ςημ πίρςχρη ςξσ λξγαοιαρμξϋ ςξσ εογξδϊςη και
υοέχρη ςξσ αλληλϊυοεξσ λξγαοιαρμξϋ (ΙΚΑ –ΟΑΔΔ).

Όοξι
Κάθε άςξμξ πξσ σπάγεςαι ρςξ ποϊγοαμμα επιυξοηγείςαι απϊ ςημ ημεοξμημία ποϊρληφήπ ςξσ.
Η επιυξοήγηρη θα σπξλξγίζεςαι για κάθε μήμα πλήοξσπ απαρυϊληρηπ για ςξσπ μιρθχςξϋπ και για
ςξσπ ημεοξμιρθίξσπ, ετϊρξμ σπάουξσμ 15 ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ αρτάλιρηπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε
πλήοεπ χοάοιξ εογαρίαπ για εογαζϊμεμξσπ ΑμεΑ και 20 ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ αρτάλιρηπ για ςιπ
σπϊλξιπεπ ξμάδεπ ςηπ παοξϋραπ.
Οι αματεοϊμεμεπ σπξυοεόρειπ ιρυϋξσμ αμάλξγα και για ςξσπ επιυξοηγξϋμεμξσπ λϊγχ μεοικήπ
απαρυϊληρηπ.
Δτϊρξμ ςξ ποξηγξϋμεμξ ποξρχπικϊ ςηπ επιυείοηρηπ αρταλιζϊςαμ για λιγϊςεοξ απϊ (20) ημέοεπ ςξ
μήμα και ενακξλξσθεί μα εταομϊζεςαι ςξ ίδιξ καθερςόπ απαρυϊληρήπ ςξσ και μεςά ςημ σπαγχγή ςηπ
επιυείοηρηπ ρςξ ποϊγοαμμα, ςϊςε θα ρσμευίζεςαι καμξμικά η επιυξοήγηρη.
Σε αμςίθεςη ϊμχπ πεοίπςχρη (πλήοηπ απαρυϊληρηπ ςξσ μη επιυξοηγξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ) η
επιυείοηρη σπξυοεξϋςαι μα ςξ αρταλίρει για είκξρι (20) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ καςά μήμα.
Καςά ςη διάοκεια ςηπ δέρμεσρηπ ποέπει μα σπάουξσμ δεκαπέμςε (15) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ αρτάλιρηπ
καςά μήμα για επιδξςξϋμεμξσπ ΑμεΑ και είκξρι (20) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ αρτάλιρηπ καςά μήμα για
ςιπ σπϊλξιπεπ ξμάδεπ ςηπ παοξϋραπ χπ και για κάθε μη επιυξοηγξϋμεμξ μιρθχςϊ.
Καςά ςημ ρσμξλική διάοκεια ιρυϋξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (διάοκεια επιυξοήγηρηπ και πεοίξδξπ
δέρμεσρηπ) είμαι δσμαςϊμ ξ μιρθχςϊπ, επιυξοηγξϋμεμξπ ή μη, μα ποαγμαςξπξιήρει μϊμξ για
ςοειπ(3) μήμεπ κας’ έςξπ, κάςχ ςχμ αμχςέοχ αματεοξμέμχμ ημεοόμ αρτάλιρηπ.
Ωπ ςοίμημα, για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ποξγοάμμαςξπ θεχοξϋμςαι ςα ςοίμημα για ςα
ξπξία σπάουει σπξυοέχρη ςξσ εογξδϊςη σπξβξλήπ Α.Π.Δ. (Ιαμξσάοιξπ έχπ Μάοςιξπ, Αποίλιξπ έχπ
Ιξϋμιξπ, Ιξϋλιξπ έχπ Σεπςέμβοιξπ, Οκςόβοιξπ έχπ Δεκέμβοιξπ).

Φοόμξπ σπξυοεχςικήπ απαρυόληρηπ – Δερμεύρειπ

Οι επιυειοήρειπ σπξυοεξϋμςαι μα διαςηοήρξσμ ςιπ θέρειπ εογαρίαπ (παλαιέπ και μέεπ) καθ’ ϊλη ςη
διάοκεια ςξσ ρσμξλικξϋ ποξγοάμμαςξπ, πξσ αμέουεςαι ρσμξλικά ρε 48 μήμεπ.
Σε πεοίπςχρη πξσ η επιυείοηρη μειόρει ςξ ποξρχπικϊ ςηπ και ετϊρξμ δεμ ςξ αμςικαςαρςήρει μέρα
ρε ενήμςα (60) ημέοεπ, ςξ ποϊγοαμμα θα διακϊπςεςαι καςά ςϊρεπ θέρειπ εογαρίαπ ϊρεπ μειόθηκε ςξ
ποξρχπικϊ και θα επιρςοέτεςαι ςξ αμαλξγξϋμ πξρϊ επιυξοήγηρηπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςξσ
παοϊμςξπ.
Σε πεοίπςχρη μη αμςικαςάρςαρηπ λϊγχ έλλειφηπ ειδικϊςηςαπ (πξσ θα διαπιρςόμεςαι απϊ ςημ
Υπηοερία) ρε επιυξοηγξϋμεμη θέρη θα διακϊπςεςαι η επιυξοήγηρη μϊμξ για ςη θέρη ασςή, υχοίπ
άλλεπ επιπςόρειπ για ςξμ εογξδϊςη.

Ωπ μείχρη ποξρχπικξϋ θεχοείςαι η καςαγγελία ρϋμβαρηπ εογαρίαπ ή εθελξσρία ένξδξπ πξσ γίμεςαι
με ποχςξβξσλία ςξσ εογξδϊςη, μέρχ ποξγοαμμάςχμ παοξυήπ ξικξμξμικόμ κσοίχπ κιμήςοχμ.

Επιμήκσμρη Ποξγοάμμαςξπ

Δίμαι δσμαςή η επιμήκσμρη ςξσ υοϊμξσ επιυξοήγηρηπ απϊ έμα μήμα (1) έχπ και ένι (6) μήμεπ ςξ
αμόςεοξ μϊμξ ρε πεοιπςόρειπ:
- ρξβαοήπ αρθέμειαπ ςξσ εογαζξμέμξσ πξσ ςξμ καθιρςά αμίκαμξ μα εογαρςεί
- άδειαπ κσξτξοίαπ – ςξκεςξϋ
- υοήρη ςηπ ειδικήπ άδειαπ ποξρςαρίαπ ςηπ μηςοϊςηςαπ
- άλληπ ρξβαοήπ αιςίαπ (π.υ. επαματσλάκιρηπ λϊγχ εκδίκαρηπ παλαιόμ εκκοεμξςήςχμ, κλπ)
- άδεια άμεσ απξδξυόμ (μέυοι 60 ημέοεπ)πξσ υξοηγείςαι μεςά απϊ αίςηρη ςξσ εογαζϊμεμξσ
Σςιπ πεοιπςόρειπ ρςοάςεσρηπ εογαζξμέμξσ και υξοήγηρηπ ςηπ ειδικήπ άδειαπ ποξρςαρίαπ ςηπ
μηςοϊςηςαπ, ςξ ποϊγοαμμα επιμηκϋμεςαι για ϊρξ διάρςημα διήοκερε η θηςεία ή η ειδική άδεια
ποξρςαρίαπ ςηπ μηςοϊςηςαπ.
Η επιμήκσμρη ςξσ Ποξγοάμμαςξπ θα εγκοίμεςαι μεςά απϊ αίςηρη ςηπ επιυείοηρηπ και απϊταρη ςξσ
Ποξψρςαμέμξσ ςηπ αομϊδιαπ Υπηοερίαπ ςξσ ΟΑΔΔ.

Δπιρημαίμεςαι, ϊςι ρε πεοίπςχρη επιμήκσμρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξ επιυξοηγξϋμεμξ διάρςημα
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ διαρςήμαςξπ πξσ θα επιμηκσμθεί, δεμ θα ποέπει μα σπεοβαίμει
ρσμξλικά ςξσπ 36 μήμεπ.

Διακξπή επιυξοήγηρηπ

Σε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί παοάβαρη ϊοξσ ή ϊοχμ ή ποξωπξθέρεχμ, μεςά απϊ ξπξιαδήπξςε
καςαβξλή πξρξϋ ςηπ επιυξοήγηρηπ ρςημ επιυείοηρη με απϊδξρη μέρχ ςξσ αλληλϊυοεξσ, θα
εταομϊζξμςαι ξι παοάγοατξι 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15-03-2010), για
ςημ διακξπή ςηπ επιυξοήγηρηπ.
Σςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ πξρϊ ςηπ δαπάμηπ έυει καςαβληθεί απϊ ςξμ ΟΑΔΔ αυοεχρςήςχπ απεσθείαπ
ρςημ επιυείοηρη, θα εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 29 ςξσ μ.1262/1982 (ΦΔΚ
70/Α’/16.6.1982), ϊπχπ ιρυϋει, για ςημ απϊδξρη ρςξμ ΟΑΔΔ.

Για ςξ πξρϊ πξσ θα απξδξθεί ρςξμ ΟΑΔΔ, και ρςιπ δσξ αμχςέοχ πεοιπςόρειπ, απξταρίζει ξ
Ποξψρςάμεμξπ ςηπ αομϊδιαπ Υπηοερίαπ, πξσ απξταίμεςαι με αιςιξλξγημέμη απϊταρή ςξσ για ςη
διακξπή ςηπ επιυξοήγηρηπ με επιρςοξτή ςξσ αυοεχρςήςχπ καςαβληθέμςξπ πξρξϋ.
Αυοεχρςήςχπ καςαβληθέμ πξρϊ είμαι ςξ αμαλξγξϋμ πξρϊ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ
καςαβληθέμςξπ πξρξϋ επί ςχμ μημόμ πξσ δεμ ςήοηρε η επιυείοηρη ςξσπ ϊοξσπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
δια ςχμ μημόμ ςξσ ρσμξλικξϋ ποξγοάμμαςξπ.

Παοαγοατή ανίχρηπ
Σε πεοίπςχρη εκποϊθερμηπ σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ για καςαβξλή ςηπ επιυξοήγηρηπ πέοαμ
ςηπ ποξθερμίαπ ςχ

