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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 158845/Β7 (1)
  Χρηματοδότηση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27−11−95) 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 
156/τ.Α΄/31−7−95) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση 
θεμάτων Έρευνας, Παιδείας και Μετεκπαίδευσης Εκπ/
κών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/98 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) «Ορ−
γάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
Έρευνας».

4. Τις διατάξεις του αρθρ.5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/
τ.Α΄).

5. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων οικ. έτους 2009.

6. Την αριθμ. Πρωτ. 2/88107/0019297/14−12−2009 από−
φαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την 
έγκριση μεταφοράς πίστωσης ποσού 200.000,00€ και 
διάθεσής της κατά 100%.

7. Την αριθμ. 108009/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3−10−07) Υπουρ−
γική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με 
εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα, τους Ειδικούς 
Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γεν. Διευθύνσε−
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ», 
αποφασίζουμε:

Χρηματοδοτούμε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
με το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€/ 
200.000,00€ x 50%) και εγκρίνουμε την έκδοση ισόπο−
σου χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπέρ του ανω−
τέρω Κέντρου (αρ. λογ/σμού Εθνικής Τράπεζας IBAN 
GR 66 0110 1040 0000 1044 8043 769) σε βάρος της 
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πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2519 του Φ. 19−250 προϋπολογισμού 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικ. έτους 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Ö
    Αριθμ. 158851/Β7 (2)

Χρηματοδότηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.A΄/27−11−95) 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 2083/1992 και του 
Π.Δ. 100/1994 «Ρύθμιση θεμάτων του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας».

3. Τις διατάξεις του αρθρ.5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 
131/τ.Α΄).

4. Τον προϋπολογισμό του Υπουρνείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων οικ. έτους 2009.

5. Την αριθμ. Πρωτ. 2/87734/00 19 300/16−12−2009 από−
φαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την 
έγκριση μεταφοράς πίστωσης ποσού 300.000,00€ και 
διάθεσής του κατά 100%.

6. Την αριθμ. 108009/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3−10−07) 
Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα, 
τους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους 
Γεν. Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. 
του ΥΠΕΠΘ» αποφασίζουμε:

Χρηματοδοτούμε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με το 
ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€/ 
300.000,00€ x 50%) και εγκρίνουμε την έκδοση ισόποσου 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπέρ του ανωτέρω 
Κέντρου (Αρ. Λογ/σμού IBAN GR 31 0172 2020 0052 0200 
2100 151 της Τράπεζας Πειραιώς, κατάστημα Αγγελάκη) 
σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2519 του Φ.19 − 250 
του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ οικ. έτους 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

F
    Αριθμ. 158848/B7 (3)
Χρηματοδότηση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.A΄/27−11−95) 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 
156/τ.Α΄/31−7−95) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση 

θεμάτων Έρευνας, Παιδείας και Μετεκπαίδευσης Εκπ/
κών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/98 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) «Ορ−
γάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
Έρευνας».

4. Τις διατάξεις του αρθρ. 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 
131/τ.Α΄).

5. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων οικ. έτους 2009.

6. Την αριθμ. Πρωτ. 2/ 87734/00 19 300/ 16.12.2009 Από−
φαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την 
έγκριση μεταφοράς πίστωσης ποσού 300.000,00€ και 
διάθεσής του κατά 100%.

7. Την αριθμ. 108009/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄/3−10−07) 
Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα, 
τους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους 
Γεν. Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. 
του ΥΠΕΠΘ», αποφασίζουμε:

Χρηματοδοτούμε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας με 
το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€/ 
300.000,00€ χ 50%) και εγκρίνουμε την έκδοση ισόπο−
σου χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπέρ του ανω−
τέρω Κέντρου (αρ. λογ/σμού Εθνικής Τράπεζας IBAN 
GR 66 0110 1040 0000 1044 8043 769) σε βάρος της 
πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2519 του Φ. 19−250 προϋπολογισμού 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικ. έτους 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

F
    Αριθμ. 5408/53/16.12.2009 (4)
Τροποποίηση της με αριθμ. 5196/51/2.12.2009 απόφασης 

του Δ.Σ. του Οργανισμού με την οποία είχε εγκρι−
θεί η με αριθμ. 1978/34/2.12.2009 απόφαση της Επι−
τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ στα πλαίσια του Ει−
δικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 
για 21 πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.» και της επιχείρησης «ΚΑΖΑΚΗΣ ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΣ».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15
Β. του Ν. 2336/95, άρθρο 10
Γ. του Ν. 2434/96, άρθρο 1
Δ. του Ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ.ΙΔ, 

άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΔ.
2. Τις με αριθμ. 1685/28/28.7.2009 και 1978/34/2.12.2009 

αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ όπως 
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 2363/36/16.12.2009 από−
φαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ οι οποί−
ες είχαν εγκριθεί με τις με αριθμ. 3746/31/28.7.2009, 
5196/51/2.12.2009 και 5408/53/16.12.2009 αποφάσεις του 
Δ.Σ. αντίστοιχα. 

3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
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Την τροποποίηση της με αριθμ. 5196/51/2.12.2009 από−
φασης του Δ.Σ. του Οργανισμού με την οποία είχε εγκρι−
θεί η με αριθμ. 1978/34/2.12.2009 απόφαση της Επιτροπής 
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ στα πλαίσια του Ειδικού Προ−
γράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 21 πρώην 
εργαζόμενους της επιχείρησης «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.» 
και της επιχείρησης «ΚΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ως εξής: 

Λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπί−
ζει η επιχείρηση «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» καθώς επίσης 
και η επιχείρηση «ΚΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με σοβαρό 
κίνδυνο να παραμείνουν στην ανεργία οι εργαζόμενοί 
της, προτείνεται η κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος 
Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 9 πρώην εργαζόμε−
νους της επιχείρησης «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ», και για 
12 πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «ΚΑΖΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» το οποίο θα έχει ως εξής: 

ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Καταρτίζουμε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσε−

ων για την απασχόληση 21 πρώην εργαζομένων που 
προέρχονται από την επιχείρηση «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙ−
ΚΗΣ» που εδρεύει στην Ξάνθη καθώς επίσης και από 
την επιχείρηση «ΚΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ηλικίας 18−64 
ετών, σε νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πρόσθε−
τες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο 
επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς 
ενισχύσεων.

2.2. ΑΝΕΡΓΟΙ.
Τα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις 

που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προ−
έρχονται από την επιχείρηση «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» 
καθώς επίσης και από την επιχείρηση «ΚΑΖΑΚΗΣ ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΣ».

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα 

καλυφθεί για όλα τα έτη από τα αποθεματικά του 
ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό 
των 680.400 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

Για το έτος 2010: 226.800 ευρώ.
Για το έτος 2011: 226.800 ευρώ.
Για το έτος 2012: 226.000 ευρώ.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−

βερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009

Ο Διοικητής
Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

F

Αριθμ. 5409/53/16.12.2009 (5)
    Κατάρτιση Προγράμματος 2.500 νέων ελευθέρων επαγ−

γελματιών ηλικίας 22 – 64 ετών με το διακριτικό τίτ−
λο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 − Β΄ ΚΥΚΛΟΣ».

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15
Β. του Ν. 2336/95, άρθρο 10
Γ. του Ν. 2434/96, άρθρο 1
Δ. του Ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ.ΙΔ, 

άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΔ.

2. Τη με αριθμ. 1979/34/02−12−2009 όπως τροποποιήθη−
κε με τη με αρ. 2361/36/16−12−09 απόφαση της Επιτροπής 
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και τη με αρ. 5197/51/02−12−09 
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ

3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την κατάρτιση Προγράμματος 2.500 νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών ηλικίας 22 – 64 ετών με το διακριτικό τίτ−
λο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2009 − Β΄ ΚΥΚΛΟΣ, το οποίο έχει ως εξής: 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων 

στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ−
ΜΑΤΟΣ.

Από τις 2.500 θέσεις:
• 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 

22 – 32 ετών.
• 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 

33 – 64 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 
1) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας 

δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες 
πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδι−
κασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

2) Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρημα−
τικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης 
(ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. 

3) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλ−
λου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς 
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη 
χώρα μας.

4) Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα 
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

5) Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 
01/10/2009 και μετά.

Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋ−
πόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο 
εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:

− Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.).
− Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρ−

ρυθμο μέλος της και
−Ε.Π.Ε.
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής 

στο πρόγραμμα στους επαγγελματίες οι οποίοι υπέβα−
λαν αίτηση για το πρόγραμμα ΝΕΕ ηλικίας 22 – 64 ετών 
με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» (η με αρ. 1075/10/3.3.2009 
απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ – ΦΕΚ 603/Β/2−4−2009) και 
το επιχειρηματικό τους σχέδιο απορρίφθηκε από την 
Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον ανακαλέσουν 
με δήλωσή τους τις ενστάσεις που δεν έχουν εξεταστεί 
μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ και βελτι−
ώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στα σημεία που 
αφορούν στους λόγους απόρριψης και εφόσον τηρούν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης Απόφα−
σης εκτός της ημερομηνίας έναρξης επιτηδεύματος.

3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
3.1 Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης 

(π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και 
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συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από 
την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμε−
νου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της 
επιχορήγησης.

3.2 Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατι−
κού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού 
δημοσίας χρήσεως.

3.3 Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχει−
ρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φρο−
ντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, 
καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λει−
τουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες 
(10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά 
κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχα−
γωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, 
ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 

3.4 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην 
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον 
τομέα του άνθρακα, οι δραστηριότητες στη γεωργική 
εκμετάλλευση οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου 
να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση, 
η πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές 
επιχειρήσεις.

3.5 Πλανόδιες επιχειρήσεις. 
3.6 Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντι−

κείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμ−
βάνεται στις εξαιρέσεις.

3.7 Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 
3.8 Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο 

αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λει−
τουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία 
μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία 
έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ. 

3.9 Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ 
κατά το παρελθόν.

3.10 Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και 
μετά.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, 

περιλαμβάνει τρία στάδια. 
1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική 

περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέ−

πει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
• η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμ−

βουλο του ΟΑΕΔ
• η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής 

επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ
• η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 

αρμόδια ΔΟΥ
2ο στάδιο: Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχει−

ρηματικών σχεδίων, από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης 
που θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης, με προτεραιότητα σε καινοτόμες 
επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες 
τεχνολογίες περιλαμβάνουν:

− Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού 
σχεδίου.

− Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. 
μέσω τραπεζικού δανεισμού.

− Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και το βαθμό καινοτομί−
ας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών. 

− Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με 
το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η 
οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, 
επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.

− Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγω−
γικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχει−
ρήσεις.

− Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων 
για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

3ο στάδιο: Η ένταξη στο πρόγραμμα, ύστερα από την 
θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της 
επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού.

5. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο 

επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορί−
ζεται ως εξής: 

• Για ανέργους ηλικίας 22 – 32 στα 18.000,00€.
• Για ανέργους ηλικίας 33 – 64 στα 15.000,00€.
Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται ως εξής: 

Η προκαταβολή και η πρώτη δόση θα είναι ίση με το 
35% της επιχορήγησης και η δεύτερη δόση ίση με το 
30% της επιχορήγησης. 

Το ποσό της επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 
3.000,00€ στις περιπτώσεις: 

• μέλους εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος 
της ή Ε.Π.Ε.), όπως περιγράφεται στην παρ. 2 της πα−
ρούσας όταν το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό 
κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60% και

• επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επι−
δότηση ανεργίας μέχρι και τον δεύτερο (2ο) μήνα της 
επιδότησής τους.

Οι ΝΕΕ που θα διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 
δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά το δωδεκάμηνο διά−
στημα της επιχορήγησης, θα επιχορηγούνται με το επι−
πλέον ποσό των 5.000,00€, το οποίο θα καταβάλλεται 
ύστερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός 
60 ημερών από την λήξη του δεύτερου δωδεκαμήνου. 

6. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
 Εφόσον η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, 

ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσέλθει στην Υπη−
ρεσία μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και 
να προσκομίσει α) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλι−
στικής ενημερότητας όταν απαιτείται, και β) τιμολόγιο 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ.12 παρ.3 Προεδρι−
κού Διατάγματος 186/92 ΚΒΣ και γ) αριθμό Τραπεζικού 
Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προ−
καταβολή.

Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο 
νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται με τη λήξη 
του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμ−
μα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών, να προσκομίσει:

6.1 Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρησή του 
λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και 
των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήμα−
τος είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της 
δόσης που πρόκειται να εισπράξει όπως αυτά εμφανί−
ζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του. 
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6.2 Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε−
ρότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων του προ−
ηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη 
Δ.Ο.Υ.

6.3 Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να 
ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για 
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει 
με την αίτηση για ένταξή του.

 6.4 Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουρ−
γία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, 
άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του 
καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7

7. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων 

ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή πο−
σού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του Ν.1262/82, 
όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 
και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του 
αναλογούντος ποσού.

8. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ.
Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα 

δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή 
της προκαταβολής, 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.

9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο 

πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή 
τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί 
την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα ανε−
ξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε.

10. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−
ΤΟΣ.

Οι έλεγχοι του προγράμματος θα διενεργούνται από 
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6−
6−2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την με 
αριθμ. 4761/ 27−10−09 απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού 
όπως ισχύει.

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των υποψη−

φίων ή ενταγμένων στο πρόγραμμα νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα 
επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ύστερα από 
ένσταση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος (μέσα σε 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποί−
ηση της απόρριψης του αιτήματος ή της απορριπτικής 
απόφασης στον ενδιαφερόμενο).

12. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα 

καλυφθεί από τα αποθεματικά του κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. 
Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 56.250.000,00 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 
2493) η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Για το έτος 2010: 32.000.000,00 €.
Για το έτος 2011: 17.000.000,00 €.
Για το έτος 2012: 7.250.000,00 €.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα Από−
φαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επι−
χείρηση βάσει της παρούσας Απόφασης, αθροιζόμενη 
με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει 
ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσο−
νος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

13. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
− ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ.

• Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των 
«αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων 
καθώς και η κατανομή των θέσεων θα καθοριστεί με 
σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

• Θα εκδοθεί εγκύκλιος του ΟΑΕΔ η οποία θα κα−
θορίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα−
ρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβριου 2009

Ο Διοικητής
Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

F
Aριθμ. 5407/16.12.2009 (6)
    Τροποποίηση της με αριθμ. 1854/24−11−2009 απόφα−

σης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ η οποία 
εγκρίθηκε με την με αριθμ. 5066/24−11−2009 απόφα−
ση του Δ.Σ. του Οργανισμού στα πλαίσια του Ει−
δικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 
για τους 220 πρώην εργαζομένους της επιχείρησης 
SIEMENS.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15.
Β. του Ν. 2336/95, άρθρο 10.
Γ. του Ν. 2434/96, άρθρο 1.
Δ. του Ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ.ΙΔ, 

άρθρο 9 παρ.2 εδ. ΙΔ.
2. Τις με αριθμ. 1001/12−5−2009 και 1854/24−11−2009 απο−

φάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, όπως τρο−
ποποιήθηκαν με την με αριθμ. 2362/16−12−2009 απόφαση 
της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, οι οποίες είχαν 
εγκριθεί με τις με αριθμ. 2307/12−5−2009, 5066/24−11−2009 
και 5407/16−12−2009.

3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 1854/24−11−2009 από−

φασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ η οποία 
εγκρίθηκε με την με αριθμ. 5066/24−11−2009 απόφαση 
του Δ.Σ. του Οργανισμού στα πλαίσια του Ειδικού Προ−
γράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για τους 220 
πρώην εργαζομένους της επιχείρησης SIEMENS ως 
εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
I. ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
5. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους 

απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 36 €. 
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους τριάντα 

έξι (36) μήνες 
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δε−

σμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα 
(12) μήνες ακόμα.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 
δεν μπορούν να επιχορηγηθούν για περισσότερες από 
έξι (6) θέσεις εργασίας.

II. ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ Α΄ & Β΄ 
ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ – ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Το ποσό της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις των 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για κάθε ημέρα πλήρους απασχό−
λησης ανέρχεται στο ποσό των 36 €. 

Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που έχουν 
ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την με αριθμ. 
2307/12−5−2009 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, θα 
λαμβάνουν το ποσό των 36 ευρώ ύστερα από την δη−
μοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις των 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ορίζεται στους τριάντα έξι (36) 
μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δεσμεύονται να διατηρήσουν 
το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν μπορούν να επιχορηγη−
θούν για περισσότερες από έξι (6) θέσεις εργασίας.

Σε καμιά περίπτωση οι μηνιαίες αμοιβές των εργαζο−
μένων (μισθός ή ημερομίσθιο) που θα προσληφθούν με 
το πρόγραμμα, δεν θα είναι μικρότερες από το μηνιαίο 
ποσό επιχορήγησης. 

2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα για να υπαχθούν στο πρό−
γραμμα δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού λόγω 
καταγγελίας σύμβασης εργασίας που πραγματοποιή−
θηκε το τελευταίο εξάμηνο πριν την αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Εξαιρούνται οι καταγγελίες σύμβασης 
εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο που αφορά 
στον εργαζόμενο. Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής 
αποχώρηση, η απουσία λόγω στράτευσης ή μακροχρό−
νιας ασθένειας καθώς και οι περιπτώσεις συνταξιοδό−
τησης, φυλάκισης, θανάτου και λήξης σύμβασης ορι−
σμένου χρόνου, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.

Τα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις 
που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν 
απολυθεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία SIEMENS.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος δεν επιτρέ−
πεται η υπερωριακή απασχόληση των προσλαμβανόμε−
νων ανέργων, καθώς και η απασχόλησή τους κατά τις 
νυχτερινές ώρες ή Κυριακές και αργίες.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ.
Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και του ευ−

ρύτερου δημόσιου τομέα που επιθυμούν να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα θα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης εν−
διαφέροντος (Έντυπο 1) στην Υπηρεσία Απασχόλησης 
του ΟΑΕΔ που ανήκουν. Η αίτηση εκδήλωσης ενδια−
φέροντος θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ 
από τον ίδιο τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπο 
της επιχείρησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 
το οποίο θα κατατίθεται στην Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί υποκατα−
στήματα, τότε θα υποβάλλεται μία αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται η έδρα της.

4. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολο−

γητικών, από τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμί−
ας των δύο μηνών από τη λήξη 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.

5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή 

προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού 
της επιχορήγησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 29 του Ν. 1262/82, όπως συμπληρώθηκε 
από τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 και η επιχορήγηση 
διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού. 

6. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης 

για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, κατά τρι−
άντα (30) το πολύ ημερολογιακές ημέρες με ισόχρονη 
δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, 
σε περίπτωση: α) κανονικής άδειας, β) δικαιολογημένης 
ασθένειας εργαζομένου, γ) μη λειτουργίας της επιχείρη−
σης λόγω θερινών διακοπών, δ) άδειας άνευ αποδοχών 
που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η 
επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης 
και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμό−
διας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα 
στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημε−
ρών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγη−
σης και δέσμευσης του εργοδότη κατά (30) ημερολογια−
κές ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά 
από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρό−

γραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους ή τις 
προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπη−
ρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την 
υπαγωγή της. 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να 

πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους. Για τους επιτόπι−
ους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία 
του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες 
διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ή του φορέα 
και στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τη−
ρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης 
παραδίδεται στον φορέα ή στην επιχείρηση.
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Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 
2/34255/0022/6−6−2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
• Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού υποχρε−

ούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και 
νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή 
48 μήνες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το 
προσωπικό της λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας 
και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις 
εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέ−
φεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση μη 
αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα δια−
πιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση 
θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, 
χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Εξαιρούνται 
οι καταγγελίες σύμβασης εργασίας που οφείλονται σε 
σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

• Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη 
ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ’ 
ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 
20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορη−
γούμενο εργαζόμενο. Εφόσον προηγούμενο προσωπικό 
της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από (20) ημέρες το 
μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθε−
στώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επι−
χείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά 
η επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης 
απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η 
επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον 
για (20) ημερομίσθια κατά μήνα. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος είναι δυνατόν επιχορηγούμενος ή μη 
μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για έξι (6) μήνες 
κάτω των είκοσι (20) ημερομισθίων.

• Για τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
ισχύουν, κατά τα λοιπά οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως 
έχουν διατυπωθεί στην με αριθμ. 2307/12−5−2009 απόφα−
ση του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 1036/Β/01−06−09).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΤΡΑ Ι & ΙΙ.

Η δαπάνη για την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα κα−
λυφθεί για όλα τα έτη από τα αποθεματικά του Κλάδου 
ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 
6.480.000 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

Για το έτος 2009: 1.260.000 ευρώ.
Για το έτος 2010: 2.160.000 ευρώ.
Για το έτος 2011: 2.160.000 ευρώ.
Για το έτος 2012: 900.000 ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.
ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, 

περιλαμβάνει τρία στάδια:
2ο στάδιο: Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχει−

ρηματικών σχεδίων από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης 
που θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανι−
σμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ.
Τo ανωτέρω πρόγραμμα υπόκεινται στις διατάξεις 

του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006, για τις ενισχύσεις ήσ−

σονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει 
μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de 
minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ 
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το 
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χο−
ρηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009
Ο Διοικητής
 Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
F

          Αριθμ. 534 (7)
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

   Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 3283/2004 

«Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαί−
ων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α/210/2.11.2004).

2. Το γεγονός ότι στις 24 Δεκεμβρίου 2009 δεν θα 
λειτουργήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και ορι−
σμένα από τα αλλοδαπά χρηματιστήρια, ενώ θα λει−
τουργήσουν τα διεθνή και εθνικά συστήματα μεταφοράς 
κεφαλαίων και διακανονισμού πληρωμών.

3. Την από 21 Δεκεμβρίου 2009 (αρ. πρωτ. ΕΚ 
7524/21.12.2009) επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επεν−
δυτών.

4. Την ανάγκη διαφύλαξης της ομαλότητας της αγο−
ράς αμοιβαίων κεφαλαίων. 

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α/98/2005) όπως ισχύει, αποφασίζει ομό−
φωνα:

Αναστέλλεται η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφα−
λαίων κατά την 24η Δεκεμβρίου 2009.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−

πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

    Αριθμ. 20097763 (8)
Κατανομή πιστώσεων για την πλήρωση νέων θέσεων 

μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 3549/2007 

(ΦΕΚ 69/τ.A΄/20−3−2007).
2. Την αριθμ. πρωτ. Φ.30/59684/ΙΒ/172/25−5−2009 Κ.Υ.Α. 

του ΥΠΕΠΘ και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο−
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νομικών (ΦΕΚ 1097/τ.Β΄/9−6−2009) − Έγκριση οικονομικού 
σκέλους του τετραετούς προγραμματισμού

3. Την από 23−7−2009 κοινή προγραμματική συμφωνία 
μεταξύ του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ και του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 1844/τ.Β΄/3−9−2009).

4. Το από 30−11−2009 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης 
Υποστ. Παν/κών Οργάνων.

5. Την από 15−12−2009 απόφαση της Συγκλήτου, απο−
φασίζουμε:

Την κατανομή των πιστώσεων για την πλήρωση τριών 
(3) νέων κενών θέσεων μελών ΔΕΠ, στο Τμήμα Ψηφια−
κών Συστημάτων του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου τετραετούς ακαδημαϊκού−αναπτυξιακού 
προγράμματος, για το έτος 2009.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. 73 (9)
Παράταση ισχύος της Πράξης ΣΝΠ 68/27.11.2008 σχετικά 

με την τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, 
όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και τις διαδι−
κασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από 
την Τράπεζα της Ελλάδος.

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα Άρθρα 2, 35α, και 55 του Καταστατικού της 

Τράπεζας της Ελλάδος,
β) την Πράξη ΣΝΠ 68/27.11.2008 σχετικά με την τροπο−

ποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, η οποία αφορά τα 
μέσα και τις διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής 
πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος,

γ) την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2009/24 της Ευρω−
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία τροποποιείται 
η Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2008/18, σχετικά με την 
προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν 
την καταλληλότητα των ασφαλειών,

δ) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κε−
ντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά−
πεζας, αποφάσισε:

Να παρατείνει την ισχύ της Πράξης Συμβουλίου Νομι−
σματικής Πολιτικής 68/27.11.2008 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2010 ή έως την ημερομηνία λήξης της τελευταίας πρά−
ξης αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος διάρ−
κειας δώδεκα μηνών, η οποία θα έχει διενεργηθεί έως 
την ως άνω ημερομηνία, όποια από τις δύο ημερομηνίες 
είναι μεταγενέστερη της άλλης. 

Οι αναφορές στην Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής 
Πολιτικής 54/27.2.2004, όπως ισχύει, στην Κατευθυντή−
ρια Γραμμή ΕΚΤ/2008/18, νοούνται ως αναφορές στην 
εν λόγω Κατευθυντήρια Γραμμή, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή της με την Κατευθυντήρια Γραμμή 
ΕΚΤ/2009/24.

Η παρούσα Πράξη τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
2010.

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
   Στην υπ’ αριθμ. 11593/9−11−2009 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθη−
κε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δημοτικό 
Γηροκομείο Χανίων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2369/τ.Β΄/ 24−11−2009, στη σελίδα 29221 β΄ στήλη στους 
στίχους 47 και 48 επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο: «Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό 
Χανίων (ΔΑΟΧ)»,

στο ορθό: «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων»

  (Από την Περιφέρειας Κρήτης)

F
(11)

      Στην υπ’ αριθμ. 67427/Β7/2.7.2009 Υπουργική Απόφαση 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1425/Β΄/16.7.2009 γίνονται οι 
ακόλουθες διορθώσεις:

Α) Στη σελίδα 18278 στην πρώτη στήλη, στην 16η σειρά 
εκ των κάτω από το λανθασμένο: «Αix−Marseille II)»

στο ορθό: «(Αix−Marseille I)»
B) Στην ίδια σελίδα στη δεύτερη στήλη, στην 8η και 

στην 18η σειρά εκ των άνω, από το λανθασμένο: «(Αix−
Marseille II)»

στο ορθό: «(Αix−Marseille I)».

  (Aπό το Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευματών)

F
(12)

    Στο Φ.Ε.Κ.: 2277/Β/2009 που δημοσιεύθηκε   η 4850/24−07−
2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.:2277/Β/2009 
και αφορά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομο−
γενούς «ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΝΤΕΛΙΝΑ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ».

ακυρώνεται η ανωτέρω διόρθωση σφάλματος και 
επαναφέρουμε την αρχική απόφαση 8533/23−03−2009 
(712/Β/2009) που αφορά την απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας της ομογενούς «ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΝΤΕΛΙΝΑ 
του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ».

  (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

F
(13)

      1) Στο Φ.Ε.Κ.: 393/Β/2009 που δημοσιεύθηκε η 7865/17−
02−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά την απόκτηση της Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς« ΣΙΣΑΟΥΡΙ ΒΛΑΔΙΜΗΡ 
του ΣΑΛΒΑ».

Διορθώνεται ως προς το όνομα του ομογενούς από το 
εσφαλμένο «ΒΛΑΔΙΜΗΡ» στο ορθό «ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ».

  (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)  
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