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ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ , 10.000 ΑΝΔΡΓΩΝ
ΗΛΙΚΙΑ 16-24 ΔΣΩΝ, ΝΔΟΔΙΔΡΦΟΜΔΝΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ, Δ ΙΔΙΩΣΙΚΔ ΔΠΙΦΔΙΡΗΔΙ
ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΑ ΔΡΓΟΔΟΣΔ ΣΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΜΔ ΔΠΙΔΟΣΗΗ ΣΩΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΥΟΡΩΝ,
ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΝΔΦΙΗ ΣΗ ΔΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΓΙΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΩΔΔΚΑ (12) ΜΗΝΔ,
ΔΥΟΟΝ Η ΤΜΒΑΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΣΡΑΠΔΙ Δ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ»

A. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ – ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
Ο Οογαμιρμϊπ Απαρυϊληρηπ Δογαςικξϋ Δσμαμικξϋ (Ο.Α.Δ.Δ.), εμημεοόμει ςξσπ εμδιατεοξμέμξσπ
πξσ επιθσμξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑΚΗ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ , 10.000 ΑΝΔΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑ 16-24 ΔΣΩΝ, ΝΔΟΔΙΔΡΦΟΜΔΝΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ, Δ
ΙΔΙΩΣΙΚΔ ΔΠΙΦΔΙΡΗΔΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΑ ΔΡΓΟΔΟΣΔ ΣΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΜΔ ΔΠΙΔΟΣΗΗ ΣΩΝ
ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΥΟΡΩΝ, ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΝΔΦΙΗ ΣΗ ΔΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΓΙΑ ΔΠΙΠΛΔΟΝ
ΔΩΔΔΚΑ (12) ΜΗΝΔ, ΔΥΟΟΝ Η ΤΜΒΑΗ ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΔΣΑΣΡΑΠΔΙ Δ
ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ», ςξ ξπξίξ ρσγυοημαςξδξςείςαι απϊ ςξ Δσοχπαψκϊ Κξιμχμικϊ Σαμείξ (ΔΚΣ) ρςξ
πλαίριξ ςξσ Δπιυειοηριακξϋ Ποξγοάμμαςξπ «Αμάπςσνη ςξσ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ», Θεμαςικϊπ
Άνξμαπ 3, Άνξμεπ Ποξςεοαιϊςηςαπ 7, 8, 9 : «Διεσκϊλσμρη ςηπ ποϊρβαρηπ ρςημ απαρυϊληρη», όςι
μπξοξύμ μα σπξβάλλξσμ αιςήρειπ εκδήλωρηπ εμδιατέοξμςξπ από 29/10/2010.Η ημεοξμημία
λήνηπ ςηπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ρσμμεςξυή ρςξ ποϊγοαμμα, θα
καθξοιρςεί με ρυεςική απϊταρη ςξσ Διξικηςή ςξσ ΟΑΔΔ.
κξπϊπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η εμίρυσρη ςχμ δενιξςήςχμ και η απϊκςηρη εογαριακήπ εμπειοίαπ
αμέογχμ ηλικίαπ 16 έχπ 24 εςόμ, μεξειρεουξμέμχμ ρςημ αγξοά εογαρίαπ, με ςημ απαρυϊληρή ςξσπ
ρε ιδιχςικέπ επιυειοήρειπ και γεμικά εογξδϊςεπ ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα.
Οι δαπάμεπ για ςημ εταομξγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ ποξβλέπεςαι μα ρσγυοημαςξδξςηθξϋμ απϊ ςημ
Δσοχπαψκή Έμχρη (Δσοχπαψκϊ Κξιμχμικϊ Σαμείξ) και απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ (ΠΔΔ), ρςξ πλαίριξ ςξσ
Θεμαςικξϋ Άνξμα 3, Άνξμεπ Ποξςεοαιϊςηςαπ 7, 8, 9 : «Διεσκϊλσμρη ςηπ ποϊρβαρηπ ρςημ

απαρυϊληρη» ςξσ Δπιυειοηριακξϋ Ποξγοάμμαςξπ «Αμάπςσνη ςξσ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ» 2007 –
2013.
Η αμαλξγξϋρα Δθμική σμμεςξυή, καθόπ και η αμςίρςξιυη κξιμξςική ρσμδοξμή ςηπ ποάνηπ, θα
καλστθεί απϊ ςξ Ποϊγοαμμα Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ και θα βαοϋμει ςξμ ΚΑΔ 2493. Οι ρυεςικέπ
ειροξέπ ςχμ πϊοχμ ςξσ Δ.Κ.Σ. θα απξςελέρξσμ έρξδα ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ και
θα εκςαμιεϋξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ιρυϋξμ θερμικϊ πλαίριξ.
Ωπ επιλένιμεπ γεχγοατικέπ πεοιξυέπ ξοίζξμςαι ξι 13 πεοιτέοειεπ ςηπ υόοαπ. Η καςαμξμή ςξσ έογξσ
ρε πεοιτεοειακϊ επίπεδξ ξοίζεςαι χπ ενήπ:
§
Άνξμαπ Ποξςεοαιϊςηςαπ Αμιγξϋπ ςϊυξσ ϋγκλιρηπ ρςιπ ξκςό (8) Πεοιτέοειεπ: Κοήςη, Ιϊμια
Νηριά, Β. Αιγαίξ, Αμαςξλική Μακεδξμία & Θοάκη, Ήπειοξπ, Θερραλία, Δσςική Δλλάδα και
Πελξπϊμμηρξπ,
§
Άνξμαπ Ποξςεοαιϊςηςαπ ςαδιακήπ Δνϊδξσ ρςιπ ςοειπ (3) Πεοιτέοειεπ: Αςςική, Κεμςοική και
Δσςική Μακεδξμία,
§
Άνξμαπ Ποξςεοαιϊςηςαπ ςαδιακήπ Διρϊδξσ ρςιπ δϋξ (2) Πεοιτέοειεπ: Νϊςιξ Αιγαίξ και ςεοεά
Δλλάδα.

ενήπ:



Θα ποξκληθεί δαπάμη ϋφξσπ 53.940.400,00 εσοό (ΚΑΔ 2493) η ξπξία επιμεοίζεςαι χπ

Ποξωπξλξγιρμϊπ δχδεκαμήμξσ (12μημξσ) ϋμβαρηπ Απϊκςηρηπ Δογαριακήπ
Δμπειοίαπ:21.740.400,00 εσοώ
Ποξωπξλξγιρμϊπ δεϋςεοξσ δχδεκαμήμξσ (12μημξσ), ετϊρξμ μεςαςοαπεί ρε ρϋμβαρη
εογαρίαπ: 32.200.000,00εσοώ

Με βάρη ςξσπ Άνξμεπ Ποξςεοαιϊςηςαπ ςα πξρά και ξι θέρειπ για ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ ποάνειπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ ενειδικεϋξμςαι χπ ενήπ:
·
Άνξμαπ Ποξςεοαιϊςηςαπ για ςιπ ξκςό χπ άμχ Πεοιτέοειεπ Αμιγξϋπ ςϊυξσ ϋγκλιρηπ:
πξρϊ 29.667.220,00 €και 5.500θέρειπ
·
Άνξμαπ Ποξςεοαιϊςηςαπ για ςιπ ςοειπ χπ άμχ Πεοιτέοειεπ ςαδιακήπ Δνϊδξσ:
πξρϊ22.115.564,00 €και 4.100θέρειπ
·
Άνξμαπ Ποξςεοαιϊςηςαπ ρςιπ δϋξ χπ άμχ Πεοιτέοειεπ ςαδιακήπ Διρϊδξσ: πξρϊ2.157.616,00
€ και 400 θέρειπ

Η μέγιρςη δαπάμη θα αμέλθει ρσμξλικά ρςξ πξρϊ ςχμ 53.940.400,00 εσοώ και καςαμέμεςαι ρε
εςήρια βάρη χπ ενήπ:
Για ςξ έςξπ 2010: 9.058.500 εσοό
Για ςξ έςξπ 2011: 26.481.900 εσοό
Για ςξ έςξπ 2012: 18.400.000 εσοό

Β. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΚΑΘΔΣΩ ΔΝΙΦΤΗ
ϋμτχμα με ςξμ Ν. 2956/2001 (ΥΔΚ Α΄258), μεςανϋ ςχμ ρκξπόμ ςξσ ΟΑΔΔ είμαι η εμίρυσρη και
διεσκϊλσμρη ςηπ έμςανηπ ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ ςηπ υόοαπ ρςημ αγξοά εογαρίαπ.
ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4 παο. 1 ςξσ Ν. 3614/2007,ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, ξ Οογαμιρμϊπ
Απαρυϊληρηπ Δογαςικξϋ Δσμαμικξϋ (ΟΑΔΔ), ρςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, αρκεί καθήκξμςα
Δμδιάμερξσ Υξοέα Διαυείοιρηπ (ΔΥΔ).
Με ςη με αοιθμϊ 53672/4775/17-07-2008 ΤΑ, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςη με αοιθμϊ
9.12276/ξικ.6.1615/15-07-2009 και ςη με αοιθμϊ 0.6403/ξικ. 6.733/30-3-2010 ΤΑ εκυχοήθηκαμ
αομξδιϊςηςεπ διαυείοιρηπ για ποάνειπ ςξσ Δ.Π. «Αμάπςσνη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ» ρςξμ ΟΑΔΔ. Για
ςημ ποάνη ασςή δικαιξϋυξι είμαι ξι επιυειοήρειπ πξσ εμςάρρξμςαι ρςξ χπ άμχ ποϊγοαμμα.
ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 18 ςξσ μ. 3833/2010 (ΥΔΚ 40/Α/15-03-2010), ξ ΟΑΔΔ μπξοεί μα επιδξςεί
μέυοι και ςξ εκαςϊ ςξιπ εκαςϊ (100%) ςχμ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ (εογξδξςόμ και εογαζξμέμχμ)
για ςη ποϊρληφη αμέογχμ ρε επιυειοήρειπ ή εογξδϊςεπ, βάρει ποξγοαμμάςχμ απαρυϊληρηπ πξσ
καςαοςίζξμςαι με απξτάρειπ ςξσ Τπξσογξϋ Δογαρίαπ και Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ μεςά απϊ γμόμη
ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Ο.Α.Δ.Δ.
ϋμτχμα με ςη παο.6 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 3845/2010 (ΥΔΚ 65/Α/06.05.2010) επιυειοήρειπ και
γεμικά εογξδϊςεπ ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα πξσ ρσμάπςξσμ με αμέογξσπ ηλικίαπ 16 έχπ 24 εςόμ
ρσμβάρειπ απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ διάοκειαπ έχπ δόδεκα (12) μήμεπ και βάρει ςχμ χπ άμχ
ρσμβάρεχμ καςαβάλλξσμ ρςξσπ ποξρλαμβαμϊμεμξσπ ςξ 80% ςξσ καςόςαςξσ βαρικξϋ μιρθξϋ ή
ημεοξμιρθίξσ, ϊπχπ ασςϊ ξοίζεςαι κάθε τξοά απϊ ςημ Δθμική Γεμική σλλξγική ϋμβαρη Δογαρίαπ
και ςξσπ αρταλίζξσμ ρςξσπ κλάδξσπ ρϋμςανηπ, αρθέμειαπ ρε είδξπ και επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ ςξσ
ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, δικαιξϋμςαι μα επιυξοηγηθξϋμ για ςιπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ απϊ ςξμ ΟΑΔΔ. Δπίρηπ
ρϋμτχμα με ςημ αμχςέοχ παοάγοατξ μεςά ςξ πέοαπ ςηπ ρϋμβαρηπ απϊκςηρηπ εογαριακήπ
εμπειοίαπ είμαι δσμαςή η ρσμέυιρη ςηπ επιυξοήγηρηπ, ετϊρξμ η ρϋμβαρη απϊκςηρηπ εογαριακήπ
εμπειοίαπ μεςαςοαπεί ρε ρϋμβαρη εογαρίαπ, για επιπλέξμ υοξμικϊ διάρςημα δόδεκα (12) μημόμ.
Μεςά ςξ πέοαπ ςηπ ρϋμβαρηπ ασςήπ είμαι δσμαςή η ρσμέυιρη ςηπ απαρυϊληρήπ ςξσπ και η έμςανη ρε
ποξγοάμμαςα ςξσ ΟΑΔΔ, ετϊρξμ η ρϋμβαρη απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ μεςαςοαπεί ρε
ρϋμβαρη εογαρίαπ.
Οι εμιρυϋρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξϋρα ΚΤΑ υξοηγξϋμςαι βάρει ςξσ Καμξμιρμξϋ (ΔΚ) αοιθ.
1998/2006 ςηπ Δπιςοξπήπ για ςιπ εμιρυϋρειπ ήρρξμξπ ρημαρίαπ (de minimis). Η εμίρυσρη πξσ θα
λάβει μια επιυείοηρη βάρει ςηπ παοξϋραπ ΚΤΑ, αθοξιζϊμεμη με ξπξιαδήπξςε άλλη de minimis
εμίρυσρη έυει λάβει ή θα λάβει η επιυείοηρη, δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςξ πξρϊ ςχμ 200.000 εσοό
ρε ξπξιαδήπξςε πεοίξδξ ςοιόμ ξικξμξμικόμ εςόμ. Σξ ρσμξλικϊ πξρϊ εμιρυϋρεχμ ήρρξμξπ ρημαρίαπ
πξσ υξοηγείςαι ρε μια επιυείοηρη πξσ δοαρςηοιξπξιείςαι ρςξμ ςξμέα ςχμ ξδικόμ μεςατξοόμ δεμ
ποέπει μα σπεοβαίμει ςξ πξρϊ ςχμ 100.000 εσοό ρε ξπξιαδήπξςε πεοίξδξ ςοιόμ ξικξμξμικόμ εςόμ.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ – ΩΥΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ
1. Δπιυειοήρειπ
Δικαιξϋυξι είμαι ϊλεπ ξι ιδιχςικέπ επιυειοήρειπ και γεμικά εογξδϊςεπ ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα.
Για μα σπαυθεί μια ιδιχςική επιυείοηρη ρςξ ποϊγοαμμα, δεμ θα ποέπει μα έυει ποξβεί, καςά ςη
διάοκεια ςξσ εναμήμξσ ποιμ ςημ αίςηρη σπαγχγήπ ρςξ ποϊγοαμμα, ρε μείχρη ποξρχπικξϋ λϊγχ
καςαγγελίαπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ. ε 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 δημιξσογηθήκαμ 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:
Ø
Όλεπ ξι επιυειοήρειπ πξσ διέπξμςαι, ϊρξμ ατξοά ρςημ ποϊρληφη ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσπ, απϊ
ςιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 2190/94 (ΥΔΚ 28/Α/03.03.1994) και ςξσ μ. 3812 (ΥΔΚ 234/Α/28.12.2009).
Ø
Σα μσυςεοιμά κέμςοα και ξι εςαιοείεπ ποξρχοιμήπ απαρυϊληρηπ (άοθοξ 20 ςξσ μ.2956/2001),
για μιρθχςξϋπ ςξσπ πξσ παοέυξσμ εογαρία ρε άλλξμ εογξδϊςη (έμμερξπ εογξδϊςηπ).
Ø

Οι επιυειοήρειπ πξσ θα απαρυξλήρξσμ ςξσπ αμέογξσπ ςιπ βοαδιμέπ όοεπ πέοαμ ςηπ 22 ηπόοαπ

Ø

Οι επιυειοήρειπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ και τϋλανηπ.

Ø
Οι επιυειοήρειπ πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ ςξμέα ςηπ αλιείαπ (απϊ ςημ ποχςξγεμή αλιεία
και ςημ σδαςξκαλλιέογεια έχπ και ςημ ςελική διάθερη και εμπξοία ςχμ ποξψϊμςχμ ςηπ ρςημ αγξοά,
π.υ. ιυθσξπχλεία), ρςξμ ςξμέα ςξσ άμθοακα (π.υ. εςαιοείεπ ενϊοσνηπ, ξοσυεία κλπ) , ρςξμ ςξμέα
ςηπ ποχςξγεμξϋπ παοαγχγήπ γεχογικόμ ποξψϊμςχμ, καθόπ και ξι επιυειοήρειπ πξσ αρυξλξϋμςαι με
ςη μεςαπόληρη ρε μεςαποάςεπ ή εμπϊοξσπ ςχμ γεχογικόμ ποξψϊμςχμ και η επιυξοήγηρη
μεςακσλϋει 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].
Ø
Αςξμικέπ επιυειοήρειπ για άςξμα πξσ είμαι ρϋζσγξι ή ρσμδέξμςαι με α’ βαθμξϋ ρσγγέμεια εν
αίμαςξπ ή εν αγυιρςείαπ με ςξμ επιυειοημαςία.
Ø
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.. 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.
Ø

Οι ρσμεςαιοιρμξί για ςα μέλη ςξσπ.

Ø
Όςαμ ςξ αμςικείμεμξ εογαριόμ μίαπ επιυείοηρηπ είμαι ρϋμθεςξ και ςξ έμα απϊ ςα αμςικείμεμα
εναιοείςαι ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Ø

Οι επιυειοήρειπ πξσ υαοακςηοίζξμςαι χπ ποξβλημαςικέπ .

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. ςιπ 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.

2. Άμεογξι
Σα χτελξϋμεμα άςξμα πξσ θα ποξρλητθξϋμ απϊ ςιπ επιυειοήρειπ πξσ θα εμςαυθξϋμ ρςξ ποϊγοαμμα
ποέπει:
Ø
Να είμαι μεξειρεουϊμεμξι ρςημ αγξοά εογαρίαπ ηλικίαπ 16 - 24 εςόμ, και μα μημ έυξσμ
αρταλιρθεί για πεοιρρϊςεοεπ απϊ εκαςϊμ πεμήμςα (150) ημέοεπ αρτάλιρηπ.
Ø

Να έυξσμ ςημ ιδιϊςηςα ςξσ άμεογξσ και μα διαθέςξσμ δελςίξ αμεογίαπ ρε ιρυϋ

Ø
Να είμαι Έλλημεπ πξλίςεπ ή πξλίςεπ άλλξσ κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ ΔΔ ή μα είμαι ξμξγεμείπ πξσ
έυξσμ δικαίχμα διαμξμήπ και απαρυϊληρηπ ρςη υόοα μαπ.
Ø
Να έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ ςσπξπξιημέμξ έμςσπξ εναςξμικεσμέμηπ ποξρέγγιρηπ και μα έυξσμ
ρσμτχμήρει ρε αςξμικϊ ρυέδιξ δοάρηπ.

Δεμ είμαι δσμαςή η σπαγχγή:

Ø
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.

Ø

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

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ
1. Ποξθερμία και διαδικαρία σπξβξλήπ «αίςηρηπ σπαγωγήπ ρςξ ποόγοαμμα – σπεύθσμηπ
δήλωρηπ»
Οι επιυειοήρειπ πξσ επιθσμξϋμ μα εμςαυθξϋμ ρςξ ποϊγοαμμα (α’ ρςάδιξ και δσμηςικά ρςξ β΄
ρςάδιξ), ετϊρξμ σπάουξσμ κεμέπ θέρειπ, σπξβάλλξσμ ηλεκςοξμικά αίςηρη σπαγχγήπ ρςημ
Τπηοερία, ςξ ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 πξσ βοίρκεςαι πληριέρςεοα ρςημ πεοιξυή έδοαπ ςηπ επιυείοηρηπ.
Δάμ η επιυείοηρη διαςηοεί σπξκαςαρςήμαςα, ςϊςε η αίςηρη θα σπξβάλλεςαι ρςημ Τπηοερία, ρςημ
αομξδιϊςηςα ςηπ ξπξίαπ σπάγεςαι η έδοα ή ςξ σπξκαςάρςημα πξσ θα απαρυξληθεί ςξ ποξπ
επιυξοήγηρη ποξρχπικϊ.
Η σπξβξλή ςχμ αιςήρεχμ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί μέρχ ςξσ ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 ρςημ πεοίπςχρη πξσ η
επιυείοηρη δεμ έυει ποϊρβαρη ρςξ διαδίκςσξ.

2. Ποξέγκοιρη αιςήρηπ – Διαδικαρία ρύζεσνηπ και ποξρτξοάπ ζήςηρηπ εογαρίαπ
Όρξμ ατξοά ρςξ α΄ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ιρυϋξσμ ςα κάςχθι:
· Μεςά ςημ ποξέγκοιρη ποαγμαςξπξιείςαι επιςϊπιξπ έλεγυξπ ϋρςεοα απϊ ςημ απϊταρη αμάθερηπ,
απϊ ςημ αομϊδια Διεϋθσμρη Διξικηςικξϋ, ρε ζεϋγξπ ελεγκςόμ, ποξκειμέμξσ μα ελεγυθεί η
δσμαςϊςηςα σπαγχγήπ ςηπ επιυείοηρηπ ρςξ ποϊγοαμμα (λειςξσογία ςηπ επιυείοηρηπ, μείχρη
ποξρχπικξϋ λϊγχ απϊλσρηπ καςά ςξ ποξηγξϋμεμξ 6μημξ, κ.λ.π.). Ακξλξσθεί η απϊταρη έγκοιρηπ
απϊ ςξμ Ποξψρςάμεμξ ςηπ Τπηοερίαπ για ςημ σπαγχγή ςηπ επιυείοηρηπ ρςξ ποϊγοαμμα, η ξπξία θα
κξιμξπξιείςαι ρςξ Τπξκαςάρςημα ςξσ ΙΚΑ, πξσ αμήκει η έδοα ςηπ επιυείοηρηπ.
· Μεςά ςημ εγκοιςική απϊταρη ξ σπεϋθσμξπ διαυειοιρςήπ εμημεοόμει ςξ ρϋρςημα ϊςι η αίςηρη
πεομάει ρςξ ρςάδιξ ςηπ «έγκοιρηπ» και ξλξκληοόμει ςημ έγκοιρη ρςξ ρϋρςημα.
· 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 Τπηοερίαπ.
· 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 Τπηοεριόμ, με ρςϊυξ ςη ρϋζεσνη ποξρτξοάπ και ζήςηρηπ.

· Μεςά ςημ εγκοιςική απϊταρη και εμςϊπ ςοιάμςα πέμςε (35) ημεοόμ η επιυείοηρη ξτείλει μα
ρσμάφει με ςξμ άμεογξ ςημ ρϋμβαρη απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ. Δάμ δεμ σπάουει διαθέριμξ
εογαςικϊ δσμαμικϊ η αίςηρη ςίθεςαι ρε «αμαμξμή» διάοκειαπ επςά (7) ημεοόμ μεςά ςξ πέοαπ ςχμ
ςοιάμςα πέμςε (35) ημεοόμ απϊ ςημ ποξέγκοιρη.
Όρξμ ατξοά ρςξ β΄ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ιρυϋξσμ ςα κάςχθι:
· Καςά ςη λήνη ςξσ α’ ρςαδίξσ και ετϊρξμ ξι επιυειοήρειπ μεςαςοέφξσμ ςημ ρϋμβαρη απϊκςηρηπ
εογαριακήπ εμπειοίαπ ρε ρϋμβαρη εογαρίαπ, μπξοξϋμ με αίςηρή ςξσπ μα επιυξοηγηθξϋμ για
επιπλέξμ δόδεκα (12) μήμεπ με ςημ σπξυοέχρη μα διαςηοήρξσμ ςξμ μέξ για επιπλέξμ ένι (6) μήμεπ
δίυχπ επιυξοήγηρη.
· Η αμχςέοχ αίςηρη θα ποέπει μα σπξβληθεί ηλεκςοξμικά, ρςημ Τπηοερία, ςξ ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 πξσ
βοίρκεςαι πληριέρςεοα ρςημ πεοιξυή έδοαπ ςηπ επιυείοηρηπ, εμςϊπ 30 ημεοόμ, απϊ ςη λήνη ςηπ
ρϋμβαρηπ απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ.
· Ακξλξσθεί επιςϊπιξπ έλεγυξπ ϋρςεοα απϊ ςημ απϊταρη αμάθερηπ, απϊ ςημ αομϊδια Διεϋθσμρη
Διξικηςικξϋ, ρε ζεϋγξπ ελεγκςόμ, ποξκειμέμξσ μα ελεγυθεί η δσμαςϊςηςα σπαγχγήπ ςηπ επιυείοηρηπ
ρςξ β΄ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (λειςξσογία ςηπ επιυείοηρηπ, μείχρη ποξρχπικξϋ λϊγχ
καςαγγελίαπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ, ποξρκϊμιρη ρϋμβαρηπ εογαρίαπ και ποϊρληφη). Ακξλξσθεί η
απϊταρη έγκοιρηπ απϊ ςξμ Ποξψρςάμεμξ ςηπ Τπηοερίαπ για ςημ σπαγχγή ςηπ επιυείοηρηπ ρςξ β΄
ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, η ξπξία θα κξιμξπξιείςαι ρςξ Τπξκαςάρςημα ςξσ ΙΚΑ, πξσ αμήκει η έδοα
ςηπ επιυείοηρηπ.
· Μεςά ςημ εγκοιςική απϊταρη ξ σπεϋθσμξπ διαυειοιρςήπ εμημεοόμει ςξ ρϋρςημα ϊςι η αίςηρη για
ρσμέυιρη ςηπ επιυξοήγηρηπ πεομάει ρςξ ρςάδιξ ςηπ «έγκοιρηπ» και ξλξκληοόμει ςημ έγκοιρη ρςξ
ρϋρςημα.

Δ. ΔΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΟ ΔΠΙΦΟΡΗΓΗΗ
1. Η διάοκεια ςηπ επιυξοήγηρηπ πξσ ατξοά ρςξα’ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (απόκςηρη
εογαριακήπ εμπειοίαπ) ξοίζεςαι μέυοι δώδεκα (12) μήμεπ.
Ωπ πξρϊ επιυξοήγηρηπ ξοίζεςαι ςξ πξρϊ ςχμ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ ςχμ κλάδχμ ρϋμςανηπ,
αρθέμειαπ ρε είδξπ και επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ ςξσ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, ϊπχπ ασςϊ σπξλξγίζεςαι επί ςχμ
ακαθαοίρςχμ απξδξυόμ ςξσ 80% ςξσ καςόςαςξσ βαρικξϋ μιρθξϋ ή επί ςχμ ακαθαοίρςχμ μημιαίχμ
απξδξυόμ ςξσ 80% ςξσ καςόςαςξσ ημεοξμιρθίξσ, ϊπχπ ξοίζεςαι κάθε τξοά απϊ ςημ ΔΓΔ.
Σξ πξρϊ ςηπ επιυξοήγηρηπ απξδίδεςαι μέρχ ςηπ υοέχρηπ ςξσ αλληλϊυοεξσ λξγαοιαρμξϋ ΙΚΑ-ΟΑΔΔ
και ςηπ αμςίρςξιυηπ πίρςχρηπ ςξσ λξγαοιαρμξϋ ςξσ εογξδϊςη.

2.Σξ πξρό και η διάοκεια ςηπ επιυξοήγηρηπ για ςξ β’ ρςάδιξ ξοίζεςαι ρε δώδεκα (12) μήμεπ.
Ωπ πξρϊ επιυξοήγηρηπ ξοίζεςαι ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ 70% ςχμ μημιαίχμ αρταλιρςικόμ
ειρτξοόμ (εογξδξςόμ και εογαζξμέμχμ), για ϊλξσπ ςξσπ κλάδξσπ κϋοιαπ αρτάλιρηπ ςξσ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ
και ςηπ επικξσοικήπ αρτάλιρηπ ςξσ ΔΣΔΑΜ, καθόπ και ρςξ 70% ςχμ μημιαίχμ αρταλιρςικόμ
ειρτξοόμ εκείμχμ πξσ ςξ ΙΚΑ ειρποάςςει ή ρσμειρποάςςει σπέο Υξοέχμ και Κλάδχμ Κξιμχμικήπ
Αρτάλιρηπ.
Για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ, πξσ αμςί ςξσ ΔΣΔΑΜ, αρταλίζξμςαι ρε άλλα Δπικξσοικά Σαμεία, χπ πξρϊ
επιυξοήγηρηπ ξοίζεςαι ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ 70% ςχμ μημιαίχμ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ για

ϊλξσπ ςξσ κλάδξσπ κϋοιαπ αρτάλιρηπ ςξσ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ και ρςξ 70% ςχμ μημιαίχμ αρταλιρςικόμ
ειρτξοόμ ςχμ αμςίρςξιυχμ Δπικξσοικόμ Σαμείχμ, καθόπ και ρςξ 70% ςχμ μημιαίχμ αρταλιρςικόμ
ειρτξοόμ εκείμχμ πξσ ςξ ΙΚΑ ειρποάςςει ή ρσμειρποάςςει σπέο Υξοέχμ και Κλάδχμ Κξιμχμικήπ
Αρτάλιρηπ.
Δπίρηπ, χπ πξρϊ επιυξοήγηρηπ ξοίζεςαι επιπλέξμ ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ 70% ςχμ μημιαίχμ
αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ, ςχμ δόοχμ Φοιρςξσγέμμχμ 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 ΔΓΔ.

3. Για ςξ α’ και β’ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ιρυϋξσμ ςα κάςχθι:
ςξ 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 ρςξ
ϋφξπ ςχμ ειρτξοόμ ςχμ κλάδχμ αρθέμειαπ ρε είδξπ, ρε υοήμα (μϊμξ για ςξ β’ ρςάδιξ) και
επαγγελμαςικξϋ κίμδσμξσ ςξσ ΙΚΑ –ΔΣΑΜ, καςαβάλλεςαι ρςξ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ρε υοήμα και ςασςϊυοξμα
πιρςόμεςαι ιρϊπξρα ξ αλληλϊυοεξπ, ατξϋ ξι αομϊδιεπ Τπηοερίεπ ςξσ ΙΚΑ διαβιβάρξσμ ρςα αομϊδια
ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 καςάρςαρη με αμαλσςικά ρςξιυεία ςχμ επιυξοηγξϋμεμχμ επιυειοήρεχμ και ςχμ
αρταλιρμέμχμ, πξσ έυξσμ σπαυθεί ρςξ ποϊγοαμμα.
Οι ανιόρειπ ςχμ εογξδξςόμ για ςα παοαπάμχ πξρά ςηπ επιυξοήγηρηπ πξσ δεμ ικαμξπξιξϋμςαι μέρχ
ςξσ αλληλϊυοεξσ θα καςαβάλλξμςαι απεσθείαπ ρςημ επιυείοηρη (θεοαπεία εμρςάρεχμ).

Σ. Έμαονη , όοξι και διαδικαρία επιυξοήγηρηπ
1. Διαδικαρία καςαβξλήπ επιυξοήγηρηπ
Δμςϊπ ςχμ ποόςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ, πξσ ακξλξσθξϋμ 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.
Η Τπηοερία 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. ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ δεμ έυει διεμεογηθεί έλεγυξπ μέυοι ςημ σπξβξλή ςηπ
αίςηρηπ, ξ έλεγυξπ θα διεμεογείςαι ποιμ ςημ έκδξρη εγκοιςικήπ απϊταρηπ.
ςη ρσμέυεια, η Τπηοερία κξιμξπξιεί ςημ εγκοιςική απϊταρη για ςημ καςαβξλή ςηπ επιυξοήγηρηπ
ρςξ Τπξκαςάρςημα 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. Σξ Τπξκαςάρςημα ςξσ ΙΚΑ θα κξιμξπξιεί ρςξ ΚΠΑ 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).

2. Όοξι
Α΄ ρςάδιξ

Κάθε άςξμξ πξσ σπάγεςαι ρςξ α΄ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ επιυξοηγείςαι απϊ ςημ ημεοξμημία
σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ.
Η επιυξοήγηρη θα σπξλξγίζεςαι για κάθε μήμα πλήοξσπ απαρυϊληρηπ για ςξσπ μιρθχςξϋπ και για
ςξσπ ημεοξμιρθίξσπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει ςημ ρϋμβαρη απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ, ετϊρξμ
σπάουξσμ είκξρι (20) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ αρτάλιρηπ, πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε πλήοεπ χοάοιξ
εογαρίαπ.
Δτϊρξμ ςξ ποξηγξϋμεμξ ποξρχπικϊ ςηπ επιυείοηρηπ αρταλιζϊςαμ για λιγϊςεοξ απϊ είκξρι (20)
ημέοεπ ςξ μήμα και ενακξλξσθεί μα εταομϊζεςαι ςξ ίδιξ καθερςόπ αρτάλιρηπ ςξσ και μεςά ςημ
σπαγχγή ςηπ επιυείοηρηπ ρςξ ποϊγοαμμα, ςϊςε θα ρσμευίζεςαι καμξμικά η επιυξοήγηρη. ε
αμςίθεςη ϊμχπ πεοίπςχρη (πλήοηπ απαρυϊληρη ςξσ μη επιυξοηγξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ) η επιυείοηρη
σπξυοεξϋςαι μα ςξ απαρυξλεί ςξσλάυιρςξμ για είκξρι (20) ημέοεπ αρτάλιρηπ καςά μήμα.
Καςά ςη διάοκεια ςξσ α΄ ρςαδίξσ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (απϊκςηρη εογαριακήπ εμπειοίαπ) είμαι
δσμαςϊμ ξ επιυξοηγξϋμεμξπ μέξπ ή ςξ μη επιυξοηγξϋμεμξ ποξρχπικϊ, μα αρταλίζεςαι μϊμξ για έμα
(1) μήμα , κάςχ ςχμ είκξρι (20) ημεοόμ αρτάλιρηπ.

Β΄ ρςάδιξ
Κάθε άςξμξ πξσ σπάγεςαι ρςξ β΄ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ επιυξοηγείςαι απϊ ςημ ημεοξμημία
ποϊρληφήπ ςξσ.
Η επιυξοήγηρη θα σπξλξγίζεςαι για κάθε μήμα πλήοξσπ απαρυϊληρηπ για ςξσπ μιρθχςξϋπ και για
ςξσπ ημεοξμιρθίξσπ, ετϊρξμ σπάουξσμ είκξρι (20) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ αρτάλιρηπ, πξσ
αμςιρςξιυξϋμ ρε πλήοεπ χοάοιξ εογαρίαπ.
Δτϊρξμ ςξ ποξηγξϋμεμξ ποξρχπικϊ ςηπ επιυείοηρηπ αρταλιζϊςαμ για λιγϊςεοξ απϊ είκξρι (20)
ημέοεπ ςξ μήμα και ενακξλξσθεί μα εταομϊζεςαι ςξ ίδιξ καθερςόπ αρτάλιρηπ ςξσ και μεςά ςημ
σπαγχγή ςηπ επιυείοηρηπ ρςξ ποϊγοαμμα, ςϊςε θα ρσμευίζεςαι καμξμικά η επιυξοήγηρη. ε
αμςίθεςη ϊμχπ πεοίπςχρη (πλήοηπ απαρυϊληρη ςξσ μη επιυξοηγξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ) η επιυείοηρη
σπξυοεξϋςαι μα ςξ απαρυξλεί ςξσλάυιρςξμ για είκξρι (20) ημέοεπ αρτάλιρηπ καςά μήμα.
Καςά ςη διάοκεια ςξσ β΄ ρςαδίξσ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ υοξμικξϋ
διαρςήμαςξπ ςηπ δέρμεσρηπ είμαι δσμαςϊμ ξ επιυξοηγξϋμεμξπ μέξπ ή ςξ μη επιυξοηγξϋμεμξ
ποξρχπικϊ, μα αρταλίζεςαι μϊμξ για ςοειπ (3) μήμεπ, κάςχ ςχμ είκξρι (20) 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 επςέμβοιξπ, Οκςόβοιξπ έχπ Δεκέμβοιξπ).

3. Δικαιξλξγηςικά
Α΄ ρςάδιξ
Η αομϊδια Τπηοερία θα ποξβαίμει ρςημ καςαβξλή ςηπ επιυξοήγηρηπ ατξϋ ελέγνει ςα κάςχθι
δικαιξλξγηςικά πξσ η επιυξοηγξϋμεμη επιυείοηρη σπξβάλλει :

1)

Έμςσπη καςάρςαρη πξσ θα πεοιλαμβάμει:

·

ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ αμέογξσ βάρει ςξσ ποξγοάμμαςξπ,

·

ςημ υοξμξλξγία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ

·

ξι ημέοεπ αρτάλιρηπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ καςά μήμα,

·
ςξ ρσμξλικϊ μημιαίξ ακαθάοιρςξ πξρϊ πξσ δικαιξϋςαι ξ εογαζϊμεμξπ και πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ
80% ςξσ καςόςαςξσ βαρικξϋ μιρθξϋ ή επί ςχμ ακαθαοίρςχμ μημιαίχμ απξδξυόμ ςξσ 80% ςξσ
καςόςαςξσ ημεοξμιρθίξσ, ϊπχπ ασςϊ ξοίζεςαι κάθε τξοά απϊ ςημ Δθμική Γεμική σλλξγική ϋμβαρη
Δογαρίαπ.
·
ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ μημιαίεπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ με ςα αμςίρςξιυα πξρξρςά
ειρτξοόμ, ϊπχπ εμταμίζξμςαι ρςιπ ΑΠΔ,
·
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)
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 .Δ.Π.Δ.

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

Σιμξλϊγιξ με ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ πξρϊ επιυξοήγηρηπ

Β΄ ρςάδιξ
Η αομϊδια Τπηοερία θα ποξβαίμει ρςημ καςαβξλή ςηπ επιυξοήγηρηπ ατξϋ ελέγνει ςα κάςχθι
δικαιξλξγηςικά πξσ η επιυξοηγξϋμεμη επιυείοηρη σπξβάλλει :
1)

Έμςσπη καςάρςαρη πξσ θα πεοιλαμβάμει:

·

ςξ ξμξμαςεπόμσμξ ςξσ επιυξοηγξϋμεμξσ μέξσ βάρει ςξσ ποξγοάμμαςξπ,

·

ςημ υοξμξλξγία ςηπ ποϊρληφηπ

·

ξι ημέοεπ αρτάλιρηπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ καςά μήμα,

·
ςξ ρσμξλικϊ μημιαίξ ακαθάοιρςξ πξρϊ πξσ δικαιξϋςαι ξ εογαζϊμεμξπ, ςξ ξπξίξ δε θα είμαι
καςόςεοξ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςιπ ξικείεπ σλλξγικέπ σμβάρειπ Δογαρίεπ (..Δ.).
·
ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ μημιαίεπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ με ςα αμςίρςξιυα πξρξρςά
ειρτξοόμ, ϊπχπ εμταμίζξμςαι ρςιπ ΑΠΔ,
·
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) 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 .Δ.Π.Δ.

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

Σιμξλϊγιξ με ςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ πξρϊ επιυξοήγηρηπ

4. Φοόμξπ σπξυοεωςικήπ απαρυόληρηπ – Δερμεύρειπ
i. Οι επιυειοήρειπ σπξυοεξϋμςαι μα διαςηοήρξσμ ςιπ παλαιέπ θέρειπ εογαρίαπ και ςιπ θέρειπ
απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ καςά ςξ α΄ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ϊρξ διαοκεί η ρϋμβαρη
απϊκςηρηπ εογαριακήπ εμπειοίαπ, η ξπξία δεμ μπξοεί μα είμαι μικοόςεοη ςωμ ένι (6) μημώμ και
μεγαλύςεοη ςωμ δώδεκα (12) μημώμ.
ε πεοίπςχρη απξυόοηρηπ ςξσ επιυξοηγξϋμεμξσ (ξικειξθελήπ ή καςαγγελία ρϋμβαρηπ απϊκςηρηπ
εογαριακήπ εμπειοίαπ) ποιμ ςημ λήνη ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ, η επιυείοηρη ξτείλει μα ςξμ αμςικαςαρςήρει
για ςξ σπξλειπϊμεμξ υοξμικϊ διάρςημα με άμεογξ μέξ, εμςϊπ 30 ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ. Η μη
αμςικαςάρςαρη ςξσ επιυξοηγξϋμεμξσ, επιτέοει διακξπή ςξσ ποξγοάμμαςξπ καςά ςϊρεπ θέρειπ
εογαρίαπ ϊρεπ μειόθηκε ςξ ποξρχπικϊ, και θα επιρςοέτεςαι ςξ αμαλξγξϋμ πξρϊ ςηπ επιυξοήγηρηπ,
ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ ΚΤΑ. Αμςίθεςα η μη αμςικαςάρςαρη ςξσ επιυξοηγξϋμεμξσ,
λϊγχ έλλειφηπ ειδικϊςηςαπ (πξσ θα διαπιρςόμεςαι απϊ ςημ Τπηοερία) θα διακϊπςεςαι η
επιυξοήγηρη μϊμξ για ςη θέρη ασςή, υχοίπ άλλεπ επιπςόρειπ για ςξμ εογξδϊςη.
ε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ ςξσ δερμεσϊμεμξσ ποξρχπικξϋ ποιμ ςη λήνη ςηπ
ρϋμβαρηπ ςξσ αμέογξσ, η επιυείοηρη ξτείλει μα ςξ αμςικαςαρςήρει. Αμ δεμ ςξμ αμςικαςαρςήρει μέρα
ρε ςοιάμςα (30) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ, ςξ ποϊγοαμμα θα διακϊπςεςαι καςά ςϊρεπ θέρειπ εογαρίαπ
ϊρεπ μειόθηκε ςξ ποξρχπικϊ, με αμαζήςηρη ςξσ αμαλξγξϋμςξπ πξρξϋ ςηπ επιυξοήγηρηπ.

Δίμαι δσμαςή η επιμήκσμρη ςηπ χπ άμχ ποξθερμίαπ, καςά ςοιάμςα (30) ημέοεπ, μεςά απϊ απϊταρη
ςξσ Ποξψρςαμέμξσ ςηπ Τπηοερίαπ.

ii. Οι επιυειοήρειπ σπξυοεξϋμςαι μα διαςηοήρξσμ ςιπ θέρειπ εογαρίαπ (παλαιέπ και μέεπ) καθ’ ϊλη ςη
διάοκεια ςξσ β’ ρςαδίξσ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, πξσ αμέουεςαι ρσμξλικά ρςξσπ δέκα ξκςώ (18) μήμεπ
(δώδεκα μήμεπ επιυξοήγηρη και ένι μήμεπ δέρμεσρη).
ε πεοίπςχρη πξσ η επιυείοηρη μειόρει ςξ ποξρχπικϊ ςηπ και ετϊρξμ δεμ ςξ αμςικαςαρςήρει μέρα
ρε ςοιάμςα (30) ημέοεπ, ςξ ποϊγοαμμα θα διακϊπςεςαι καςά ςϊρεπ θέρειπ εογαρίαπ ϊρεπ μειόθηκε
ςξ ποξρχπικϊ.
Δίμαι δσμαςή η επιμήκσμρη ςηπ χπ άμχ ποξθερμίαπ, καςά ςοιάμςα (30) ημέοεπ, μεςά απϊ απϊταρη
ςξσ Ποξψρςαμέμξσ ςηπ Τπηοερίαπ.
ε πεοίπςχρη μη αμςικαςάρςαρηπ λϊγχ έλλειφηπ ειδικϊςηςαπ (πξσ θα διαπιρςόμεςαι απϊ ςημ
Τπηοερία) ρε επιυξοηγξϋμεμη θέρη θα διακϊπςεςαι η επιυξοήγηρη μϊμξ για ςη θέρη ασςή, υχοίπ
άλλεπ επιπςόρειπ για ςξμ εογξδϊςη.
Ωπ μείχρη ποξρχπικξϋ θεχοείςαι η καςαγγελία ρϋμβαρη εογαρίαπ.

5. Δπιμήκσμρη Ποξγοάμμαςξπ
Δίμαι δσμαςή μϊμξ καςά ςξ β’ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ η επιμήκσμρη ςξσ υοϊμξσ επιυξοήγηρηπ
καςά ςοιάμςα (30) ςξ πξλϋ ημέοεπ με ιρϊυοξμη δέρμεσρη ςηπ επιυείοηρηπ, για μη απϊλσρη
ποξρχπικξϋ, ρε πεοίπςχρη: α) δικαιξλξγημέμηπ αρθέμειαπ ςξσ μέξσ, β) μη λειςξσογίαπ ςηπ
επιυείοηρηπ λϊγχ θεοιμόμ διακξπόμ, γ) άδειαπ άμεσ απξδξυόμ πξσ υξοηγείςαι μεςά απϊ αίςηρη
ςξσ μέξσ. Η επιμήκσμρη γίμεςαι μεςά απϊ αίςηρη ςηπ επιυείοηρηπ και απϊταρη ςξσ Ποξψρςαμέμξσ
ςηπ καςά ςϊπξμ αομϊδιαπ Τπηοερίαπ ςξσ ΟΑΔΔ.
Δπίρηπ ρε πεοίπςχρη αμςικαςάρςαρηπ ςξσ μέξσ μέρα ρςημ ποξθερμία ςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ είμαι
δσμαςή η επιμήκσμρη ςξσ υοϊμξσ επιυξοήγηρηπ και δέρμεσρηπ ςξσ εογξδϊςη καςά ςοιάμςα (30)
ημέοεπ για κάθε μέξ πξσ αμςικαςαρςάθηκε, μεςά απϊ αίςηρη ςξσ εογξδϊςη και απϊταρη ςξσ
αομϊδιξσ Ποξψρςαμέμξσ ςηπ Τπηοερίαπ Απαρυϊληρηπ.

6. Διακξπή επιυξοήγηρηπ
i. ε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ καςά ςξ α’ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ξ ΟΑΔΔ αμαζηςεί απϊ
ςημ επιυείοηρη ςξ πξρϊ πξσ έυει καςαβληθεί αυοεχρςήςχπ.
σγκεκοιμέμα, η επιυείοηρη θα καλείςαι απϊ ςημ αομϊδια Τπηοερία ςξσ ΟΑΔΔ ϊπχπ εμςϊπ δεκαπέμςε
(15) ημεοόμ επιρςοέφει ςξ χπ άμχ πξρϊ ρςξμ Οογαμιρμϊ. Δτϊρξμ η ποξθερμία ςχμ δεκαπέμςε (15)
ημεοόμ παοέλθει άποακςη, θα γίμεςαι καςαλξγιρμϊπ ςξσ πξρξϋ απϊ ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςξσ
ΟΑΔΔ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 106 παο. 4 ςξσ Κόδικα Δημξρίξσ Λξγιρςικξϋ (Ν.
2362/1995), ςηπ με αοιθμϊ 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΥΔΚ Β΄120) Απϊταρηπ ςξσ
Τπξσογξϋ Οικξμξμικόμ και ςξσ άοθοξσ 91 παο. 1 εδ. 1ξ ςξσ Κόδικξπ Διρποάνεχπ Δημξρίχμ
Δρϊδχμ (Ν.Δ. 356/1974), ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ 17, παο. 3, ςξσ Ν. 2579/1998 (ΥΔΚ
Α΄31) και ιρυϋει.

ii. ε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ καςά ςξ β΄ ρςάδιξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, μεςά απϊ
ξπξιαδήπξςε καςαβξλή πξρξϋ ςηπ επιυξοήγηρηπ ρςημ επιυείοηρη με απϊδξρη μέρχ ςξσ
αλληλϊυοεξσ, θα εταομϊζξμςαι ξι κάςχθι παοάγοατξι 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 3833/2010
(ΥΔΚ 40/Α/15-03-2010), για ςημ διακξπή ςηπ επιυξοήγηρηπ:
Δπιυειοήρειπ και εογξδϊςεπ πξσ έυξσμ σπαυθεί ρςα καςαοςιζϊμεμα καςά ςη διαδικαρία ασςξϋ ςξσ
άοθοξσ ποξγοάμμαςα απαρυϊληρηπ και παοαβαίμξσμ ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ
διαςάνειπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ απαρυϊληρηπ για ςημ ποϊρληφη, ςη διαςήοηρη και ςη μη απϊλσρη ςξσ
σπϊλξιπξσ ποξρχπικξϋ και ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ επιδξςείςαι και γεμ

