Newsletter News
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες
του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων –
Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»

Απολογισμός Ημερίδας με θέμα:
« Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη στο Κλάδο της Αγροδιατροφής,
Βιομηχανία Τροφίμων & Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας »
To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – ΤομέαςΘαλασσοκαλλιέργειας»,
διοργάνωσε την 1η ενημερωτική Ημερίδα εκδήλωση με θέμα:
« Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη στο Κλάδο της Αγροδιατροφής,
Βιομηχανία Τροφίμων & Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας »

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020, και ώρα
18:00, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας
τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα.
Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν οι στόχοι και το Όραμα της
Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική εξωστρέφειας που
δίνατε στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη που παράγει στο
σύνολο της, καθώς και η μέχρι τώρα πορεία Υλοποίησης και Οικονομικής
Διαχείρισης.
Συντονιστής του workshop ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, προϊστάμενος
του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό βιοτεχνικών
Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και Υπεύθυνος της
πράξης,

o

οποίος

παραβρισκόμενους,

ευχαρίστησε

όλους

όσους

τους

τους

ομιλητές,

παρακολουθουσών

ζωντανά

τους
την

εκδήλωση από τα ΜΜΕ και τα Social Media και τόνισε την ανάγκη
στήριξης των ωφελούμενων εργαζομένων ειδικά σε αυτή την περίοδο
όπου η ο Covid-19 και θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα, προβλήματα
στην επιχειρηματικότητα και κατ επέκταση και στην εργασία.
Την συζήτηση άνοιξε με χαιρετισμό ο κ. Κιτσοπάνος Κώστας, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ο οποίος αναφέρθηκε στην
στοχευόμενη στρατηγική του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σχετικά
με

τον

σχεδιασμό

και

υλοποίηση

προγραμμάτων

κατάρτισης

εργαζομένων και επιχειρήσεων. Στόχος η ανάδειξη της επιμόρφωσης ως
εργαλείο

που

θα

δημιουργήσει

προϋποθέσεις

ανταγωνιστικής

επιχειρηματικότητας και υγιής μοντέλα ανάπτυξης της Οικονομίας.
Το λόγο πήρε ο, Καθηγητής Πανεπιστημίου και εξωτερικός συνεργάτης
σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κ. Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος,

παρουσίασε το Όραμα και τους στόχους της πράξης, ανέλυσε το σχέδιο
δράσης που βασίστηκε στον εντοπισμό της ανάγκης – ελλείμματος που
υφίσταται στην αγορά ο κλάδος Αγρό-διατροφής και Βιομηχανίας
Τροφίμων & της θαλασσοκαλλιέργειας και στην δόμηση ενός καινοτόμου
εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των
γνώσεων και προσόντων για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα. Αναφέρθηκε στην συμβολή της πράξης στον κλάδο και στον
αντίκτυπο που θα έχει στην Κοινωνία και στην Οικονομία. Ενδεικτικά
αναφέροντας,
 την καταπολέμηση της ανεργίας, που αποτελεί προτεραιότητα της
χώρας μαζί με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
 την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων
στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, με στόχο να περιοριστούν οι
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
 Την στηρίξει την έννοια της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και
επιχειρήσεων, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής
ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων.
 Τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων Των
εργαζομένων,

μέσω

κατάρτισης

σε

νέες

τεχνολογίες

και

εφαρμογές, στις νέες μεθόδους επιχειρησιακής οργάνωσης και
λειτουργίας

των

αγορών

σε

ένα

διαρκώς

μεταβαλλόμενο

επιχειρησιακό περιβάλλον.
 Την πιστοποιήσει επαγγελματικών προσόντων του εργατικού
δυναμικού, βάσει διεθνών προτύπων που αποτελούν συν τω χρόνο
αναγκαιότητα για πλείστες ειδικότητες.

 Γρήγορη και αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων και των
εργαζόμενων στα νέα δεδομένα της εποχής και την εξομάλυνση
των δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε η οικονομική κρίση στην
αγορά και ειδικότερα στην αγορά εργασίας.
Με τη σειρά της η κ.
Κατάρτισης

Μητροπούλου Χρύσα, συντονίστρια Ενεργειών

ανέδειξε την αναπτυξιακή διάσταση και την δυναμική

εξωστρέφειας που δημιουργεί στο κλάδο της Αγρό-διατροφής, της
Βιομηχανίας Τροφίμων & του Τομέα της Θαλασσοκαλλιέργειας η πράξη.
Ανέλυσε

την

δυναμική

του

κλάδου

στις

ελληνικές

εξαγωγές/εισαγωγές/εμπορικό ισοζύγιο, αγρό-διατροφικών προϊόντων
και ποτών, για την περίοδο της τριετίας 2017- 2019. Επισήμανε τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα, παρουσιάζοντας τους δείκτες στους οποίους
πρωτεύει η Ελληνική Οικονομία στο

κλάδο

της Αγροδιατροφής, της

Βιομηχανίας Τροφίμων & του Τομέα της Θαλασσοκαλλιέργειας σε
Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Ανέδειξε τους στρατηγικούς λόγους που
οδήγησαν το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στην δημιουργία του
Σχεδίου Δράσης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων
σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων –
Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»,
Ακολούθησε η κ. Γκοτσοπούλου Βασιλική, εξωτερικός συνεργάτης,
υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής & Ανθρωπολογίας, του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας, αναλύοντας τους τομείς του συμβουλευτικού και
εκπαιδευτικού πλαισίου προς τους ωφελουμένους και το πρόγραμμα.
Μίλησε για τους άξονες και την θεματολογία των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων κατάρτισης και συγκεκριμένα :

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΟΝ

ΚΛΑΔΟ

ΤΩΝ

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
και του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού Πιστοποίησης και κατάρτισης
που βασικό σκοπό έχει την επίτευξη στο μέγιστο βαθμό των στόχων της
πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του
Κλάδου

Αγρο-διατροφή

Θαλασσοκαλλιέργειας»,

&
προς

Βιομηχανία
όφελος

των

Τροφίμων

–

Τομέας

εργαζομένων

και

των

επιχειρήσεων.
Κλείνοντας, το λόγο πήρε ο κ. Λεκοσιώτης Μάριος, εξωτερικός
συνεργάτης

υπεύθυνος για την Οικονομική Διαχείριση της πράξης , ο

οποίος παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία της πράξης, το ποσοστό
υλοποίησης της μέχρι σήμερα. Ανέλυσε τα οικονομικά στοιχεία κάθε
Υποέργου, τα οικονομικά δεδομένα

σχετικά με τα επιδόματα των

ωφελούμενων, τις βασικές προϋποθέσεις και την διαδικασία

που θα

ακολουθηθεί για να υλοποιηθεί η ενεργεία καταβολής των επιδομάτων
στους καταρτιζόμενους εργαζόμενους του προγράμματος.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του
κοινού, των συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης και των ομιλητών, κατά
την οποία λύθηκαν αρκετές από τις απορίες των παρευρισκόμενων,
κυρίως σχετικά με το πρόγραμμα. Και την καταβολή των επιδομάτων.
Επίσης έγινε και αναφορά στο Γραφείο Ενημέρωσης που λειτούργει στο
Επιμελητήριο

Αιτωλοακαρνανίας

πληροφορία, απορία και ενημέρωση.

για

οποιαδήποτε

περαιτέρω

ΟΑΕΔ. Νέο ανοικτό πρόγραμμα για 100000 θέσεις εργασίας
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ εκατό χιλιάδων (100.000) επιδοτούμενων νέων
θέσεων εργασίας
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Οικονομικών για το
μεγάλο ανοικτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας
Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί για 6 μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος
που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι και παράλληλα
εξασφαλίζει, με ειδική ρήτρα, την διατήρηση των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας.
Το νέο πρόγραμμα διαθέτει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια
άνεργους καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200
ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού
κόστους ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε
δώρα και επίδομα αδείας.
Τέλος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1.10.2020 και θα «τρέχει» μέχρι
εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε: την κατάρτιση ανοιχτού προγράμματος για τη
δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος-Διάρκεια
1. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων
εργασίας, με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών

(εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις –εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το
πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία
δημοσίευσης του ν. 4726/2020 (Α’ 181).
2. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1/10/2020 και
ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
Άρθρο 2
Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας
1. Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν
πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προυπολογισμό το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του
ύψους του μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές
εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
2. Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο,
εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των
επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η νέα πρόσληψη
επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης της
παραγράφου 1 του παρόντος με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού
μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε
περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
3. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα
υποβάλλουν τη σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις – εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους
προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα του άρθρου 6 της παρούσας.
Άρθρο 4
Ωφελούμενοι του προγράμματος
1.

Στο

πρόγραμμα

μπορούν

να

ενταχθούν

όσοι

εργαζόμενοι

προσληφθούν από την 1/10/2020 και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με
πλήρη ή μερική απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα του άρθρου 3.
2. Οι ανωτέρω ωφελούμενοι εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής
τους δεν πρέπει:
α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρησηεργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ), για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία
πρόσληψής τους.
β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.
Άρθρο 5
Διατήρηση θέσεων εργασίας – Όροι και δεσμεύσεις
1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος
όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι
μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18/9/2020,
προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
2. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο
του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της

παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφορά στο σύνολο των μισθωτών
αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε
αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή
θανάτου,
β)

των

οποίων

λήγει

η

σύμβαση

εργασίας

ορισμένου

χρόνου,

γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.
3. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων
θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων
εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.
4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων
δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο
λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου
εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της
θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο
διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις –
εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης
θέσης εργασίας.
6. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει
την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο
εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση –
εργοδότη.
7. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις
εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και οι συμβάσεις
εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

8. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παράσχουν την εργασία τους
και με το σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους
το επιτρέπει.
9. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID19, ως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως ισχύει, και στη με αριθμ. 37095/1436/17-9-2020
(Β΄4011) κοινή υπουργική απόφαση, ισχύουν και για τους ωφελούμενους
εργαζόμενους του προγράμματος, ως ειδικότερες, και υπερισχύουν της
παρούσας.
Άρθρο 6
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα – αίτηση – έγκριση – πρόσληψη
ωφελουμένων
1. Για την ένταξη επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο
πρόγραμμα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα
πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για
κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο
πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό
έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό
πρόγραμμα

100.000

νέων

επιδοτούμενων

θέσεων

εργασίας

του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά
ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την
αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν τα εξής:
i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν
στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ
φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν
μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου

κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της
αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,
iii) εαν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,
iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση –
εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,
v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν
βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
vi) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για
το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση
εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο
πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και
διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης, ως εξής:
i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη,
ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την
αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ, για
τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της πρόσληψης,
iii)

σε

περίπτωση

που

ο

δυνητικά

ωφελούμενος

δηλώνεται

ως

μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο
μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή
απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν
ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο
του ΟΑΕΔ.
γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης των
επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο

πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι
επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης
ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης
εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο
Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται
σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια
εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην
προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.
Άρθρο 7
Έλεγχος προϋποθέσεων- Κυρώσεις
1. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 5 της
παρούσας, πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
2. Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
για τη διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
3. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 1
και 2 του άρθρου 5 της παρούσας και σε περίπτωση που υπάρχουν
αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις-εργοδότες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.
4. Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 της παρούσας, οι
επιχειρήσεις-εργοδότες, εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις
που έχουν ήδη καταβληθεί του προγράμματος αναζητούνται από τις
επιχειρήσεις – εργοδότες με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10
της παρούσας.
Άρθρο 8
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία

Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τους
εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το άρθρο 6
παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του
Γ.Κ.Π.Δ..
3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργοδοτών και των
εργαζομένων

που

εντάσσονται

στο

πρόγραμμα

δύνανται

να

κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του ΟΑΕΔ και του ΕΤΕΑΕΠ, για την αποτελεσματική
παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος.
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα
κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους
εργαζόμενους που εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημέρωση σχετικά με
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα
δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη
συλλογή τους.
Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις
1. Για τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα καθώς και της επιδότησης
των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού για όσους εξ
αυτών είναι μακροχρόνια άνεργοι, όπως ορίζονται στην παρούσα,
ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
2. Η καταβολή της επιδότησης των διακοσίων (200) ευρώ γίνεται με
πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των επιχειρήσεων-εργοδοτών. Από
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή συγκεντρωτική
κατάσταση δικαιούχων – επιχειρήσεων εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει

τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή
ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το
ποσό της καταβολής.
3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από
την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία
διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση
Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική
κατάσταση

δικαιούχων

επιχειρήσεων-εργοδοτών

σε

έντυπη

και

ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων
επιχειρήσεων εργοδοτών, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως
και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της
συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά
από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη
Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του
Ελληνικού

Δημοσίου

Νο

200

«Ελληνικό

Δημόσιο –

Συγκέντρωση

Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ
Α.Ε. και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών
λογαριασμών

των

δικαιούχων

εργαζομένων.

Η

ανωτέρω

εντολή

κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό
του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον
ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα

του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε.
ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το
Π.Σ.

«ΕΡΓΑΝΗ»

προκειμένου

να

συμπεριληφθούν

στην

επόμενη

πληρωμή.
7. Για την πληρωμή της επιδότησης των διακοσίων ευρώ (200) ευρώ, η
ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης.
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία,
πραγματοποιείται

με

την

έκδοση

συμψηφιστικών

χρηματικών

ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
9. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι
συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν
θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη
από δική τους υπαιτιότητα.
Άρθρο 10
Αχρεωστήτως καταβληθέντα – αναδρομικότητα και συμψηφισμός
πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες
διατάξεις στα πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του
ανοικείως

λαβόντος,

με

απόφαση

του

Υπουργού

Εργασίας

και

Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν
οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η διάταξη του νόμου 4726/2020:
Νόμος

4726/2020 – ΦΕΚ

Τεύχος

A’

181/18.09.2020

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων,
διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας
Αθλητικής

Ακεραιότητας,

Ελληνική

Ολυμπιακή

Επιτροπή

(Ε.Ο.Ε.),

Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις
Άρθρο 28:
Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
1. Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων
θέσεων εργασίας.
2. Οι συμβάσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών και
αφορούν κάθε είδους επιχείρηση – εργοδότη, η οποία υποβάλλει σχετική
δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι θέσεις εργασίας του
παρόντος είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις
εργασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη,
ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας
καταβάλλονται, μετά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης από την επιχείρηση – εργοδότη, από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για
διάστημα έξι (6) μηνών.
4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο,
εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της παρ. 3 και με διακόσια
(200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

5. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει
την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτήν, ο
εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση –
εργοδότη.
6. Οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του
παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων του προηγούμενου εδαφίου δεν
μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
7. Η επιχείρηση – εργοδότης που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες
προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:
α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει τις
βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό
Εθνικό

Οργανισμό

Κοινωνικής

Ασφάλισης,

β) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το
διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
8. Ειδικά για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων της περ. β) της
παρ. 7, λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση
κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
έχουν τεθεί σε αναστολή, προσαυξημένες κατά τον αριθμό των νέων
επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας του παρόντος. Δεν προσμετρώνται
οι λύσεις σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή
οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου.
9. Ο νεοπροσληφθείς κατά τη στιγμή της πρόσληψής του δεν πρέπει να
έχει ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από
την επιδοτούμενη πρόσληψή του.
10. Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων –
υπεύθυνων

δηλώσεων

των

επιχειρήσεων

–

εργοδοτών

πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Πληροφοριακό Σύστημα

ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του
ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
11. Σε περίπτωση που κατόπιν των διασταυρώσεων της παρ. 10 συναχθεί
ότι η επιχείρηση – εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές
ασφαλιστικές εισφορές για τους έξι (6) μήνες που αναλογούν στον
μηνιαίο μισθό πρόσληψης. Αν ο εργαζόμενος προέρχεται από τους
εγγεγραμμένους μακροχρόνια ανέργους στον ΟΑΕΔ, στην περίπτωση του
προηγούμενου εδαφίου δεν καταβάλλεται επίσης η οικονομική ενίσχυση
των διακοσίων (200) ευρώ, ποσό το οποίο καταβάλλει η ίδια η επιχείρηση.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών

Υποθέσεων

προβλέπεται

κάθε

όρος

και

αναγκαία

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησης ένταξης – υπεύθυνης δήλωσης της
επιχείρησης – εργοδότη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του παρόντος
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σε
σχέση με το ανωτέρω έντυπο.
14. Το πρόγραμμα του παρόντος άρχεται την 1.10.2020 και ισχύει μέχρι
εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για
την 3η Πρόσκληση του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων
εργαζομένων στον κλάδο του βιβλίου, με ημερομηνία λήξης κατάθεσης αιτήσεων
την 15η Νοεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς
Ελλάδας, Κρήτης, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Νοτίου Αιγαίου
και

δίνει την ευκαιρία στους

εργαζόμενους του

ιδιωτικού

τομέα που

θα

συμμετάσχουν να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν θετική
επίπτωση στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Διευκρινίζεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι του
ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλήρης ή μερική απασχόληση), σε
οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα απασχολούνται.
Η κατάρτιση έχει διάρκεια 90 ωρών και οι ωφελούμενοι αμείβονται με 5 ευρώ/ώρα
(σύνολο 450 ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση μέσω του συνδέσμου
https://www.enelvi.org/index.php/espa-program/82-expression-of-interest-ofbeneficiary
Δείτε το συνημμένο έντυπο για αναλυτικές οδηγίες και επεξηγήσεις και το πλήρες
κείμενο της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Πράξης
https://www.enelvi.org/espa/pdf/1-2020%20-3rd_invitation).pdf

