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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α  ριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1071432 ΕΞ 2012 (1)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της παρ. 17 του άρθρου 3 

της 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί 
Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογι−
κές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 

43 Α΄), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει 
με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά 
οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλ−

λαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις 
ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης απο−
δεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Την 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Την αρ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β / 08.12.2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 
1109793/6134−11/0016/24−11−99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ 2134 τ. Β), 
όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ−
ΠΥΡΚΑΛ) για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 
5 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις 15 Ιουλίου 
2012».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Μαΐου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. 50200/Δ1 (2)
Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσ−

σας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δρα−
ματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτι−
κού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1 του Ν.2009/1992 

(ΦΕΚ 18/14.2.1992 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.2817/2000 
(ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.2834/2000 
(ΦΕΚ 160/7.7.2000 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκ−
παιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 και 8 του Ν.3194/ 
2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ.Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών 
θεμάτων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 
80/1.4.2005 τ.Α΄) «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώ−
ρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλ−
λες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.5 του Ν.3577/2007 
(ΦΕΚ 130/8.6.2007 τ.Α΄) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, 
ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων 
εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 και 2 του Ν.3794/ 
2009 (ΦΕΚ 156/4.9.2009 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του πα−
νεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 118/1995 
(ΦΕΚ 75/18.4.1995 τ.Α΄) «Καθορισμός των προσόντων δι−
ορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/22.4.2005 τ.Α΄) με το οποίο αποδίδονται οι διατάξεις 
του άρθρου 29Α΄ του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/28.7.1985 τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε, περί ελέγχου των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

10. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 103/2004 
(ΦΕΚ 70/3.3.2004 τ.Α΄) «Περιορισμός της συναρμοδιό−
τητας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πρά−
ξεων».

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. (ΦΕΚ 213/7.10.2009 τ.Α΄). 

12. Το αριθμ. 31/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 62/21.03.2012 τ.Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργού Οικονομικών».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του Ν.3848/2010 
(ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκ−
παιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο−
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

14. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15−12−2012 (ΑΔΑ: 
45ΨΟΧ−ΚΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

15. Την αριθμ. 1/2012 Πράξη του Τμήματος Π/θμιας 
Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

16. Την εύρυθμη διαχείριση του εκπαιδευτικού προ−
σωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

17. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί−
ζουμε:

1. Συνιστώνται κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως εξής:

α. Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας: 200 θέσεις

β. Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας: 100 θέσεις
γ. Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων: 100 θέ−

σεις
δ. i) Κλάδος ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών: 60 θέσεις
 ii) Κλάδος ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης: 5 θέσεις
ε. i) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.: 

288 θέσεις
 ii) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.: 192 

θέσεις.
Για την πλήρωση των ανωτέρω συνιστώμενων θέσεων 

της παρούσης Κοινής Υπουργικής απόφασης, με απόφα−
ση του Υπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με 
μετατάξεις μονίμων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης που κατέχουν σε εφαρμογή της 
παρ.5, του άρθρου 35, του Ν.4024/2011 και βάσει των 
λοιπών κείμενων διατάξεων περί μετατάξεων. Μετά 
από την κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω θέσεων 
από μετατάξεις, διορισμός επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
αποχώρησης των μεταταχθέντων, για οποιοδήποτε 
λόγο. Με τη μετάταξη καταργείται αυτόματα η θέση 
του μετατασσόμενου.

2. Προσόντα διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού 
ορίζονται κατά κλάδους:

α. για τον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας τα προ−
βλεπόμενα στην περ. ε΄ της παρ.8 του άρθρου 14 του 
Ν.1566/1985

β. για τον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας τα προ−
βλεπόμενα στην περ. ζ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του 
Ν.1566/1985

 γ. για τον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 
τα προβλεπόμενα στην περ. η΄ της παρ. 8 του άρθρου 
14 του Ν.1566/1985

δ. για τον κλάδο ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών τα προ−
βλεπόμενα στο Π.Δ.125/2000 και στην υπ’ αριθ. Δ2/13934/ 
12.2.2001 κοινή υπουργική απόφαση.

ε. για τον κλάδο ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης τα προ−
βλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ2/13934/12.2.2001 κοινή υπουρ−
γική απόφαση.

στ. για τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 του Ν.3194/2003 όπως συμπληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.5 
του Ν.3577/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.2 
περ.δ΄ του Ν.3794/2009.

3. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών 
ή για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή 
την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων 
εκπαιδευτικών εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες 
διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−
ας με την επιφύλαξη των οριζομένων του άρθρου 2 
παρ. 2, 3 και 4 και του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν.3848/ 
2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Μαΐου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ
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    Αριθμ. 2974/123 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19566/783/15−12−2010 κοινής 

υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τοπικό Ολο−
κληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επι−
χειρήσεων: ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε., ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., 
ROBERTO A.B.E.E., NOBA KNIT A.E., BELLE A.E., ΠΑΚ. 
ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε., ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε., EYROHOUSE 
A.E., ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. του Νομού Θεσσαλονίκης 
(ΦΕΚ 2120 Β΄)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα»(ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/82, «Παροχή 
κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών δια−
τάξεων» (ΦΕΚ 70 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 τους ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄).

6. Τις διατάξεις του αρ. 14 του Ν.2190/1994 όπως τρο−
ποποιήθηκε με το αρ.1 του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 και ιδιαίτερα του άρ−
θρου 10 παρ. 5 & 14 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή 
του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α΄). 

9. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που 
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμά−
των.

10. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β).

11. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 145 Α΄) και το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός 
Υπουργού Οικονομικών» (Α΄ 62).

12. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών & Υφυπουργών» (148 Α΄).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).

14. Την με αριθμ. 12966 (ΦΕΚ Β’ 810/19.3.2012) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη».

15. Την αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Υπουργική απόφαση Συστήμα−
τος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540 Β) όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ43804/ ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 
14053/ΕΥΣ/ 1749/ 27.03.2008 υπουργικής απόφασης Συ−
στήματος Διαχείρισης «(ΦΕΚ 1957 Β).

16. Την αριθμ. 30182/ΕΥΣ 4441/12−7−2010 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡ−
ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»», ο ΟΑΕΔ ορίζεται Ενδιάμεσος 
Φορέας Υλοποίησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων υπό 
τον συντονισμό και την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
(ΦΕΚ 1094 Β΄).

17. Την υπ’ αριθμ. 19566/783/15−12−2010 κοινής υπουργι−
κής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης «Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», 
«ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ 
ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥ−
ΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» 
του Ν. Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 2120 Β΄).

18. Την αριθμ. 408/9−2−2012 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρίασης 5/9−2−2012) που μας υπο−
βλήθηκε με το αριθμ. Β106008/15−2−2012 έγγραφό του.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Κοινής Υπουργικής απόφασης προκαλείται επιπλέον δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, από τη 
διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ 
των προτέρων καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γε−
γονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κλπ).

20. Την υπ’ αριθμ. Β109371/13.3.2012 βεβαίωση της Οι−
κονομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ για τη δέσμευση του 
ποσού.

21. Την υπ’ αριθμ. C (2008) 6479/03.11.2008 απόφαση 
της ΕΕ για την έγκριση του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματι−
κό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε 
φορά, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19566/783/15−12−2010 
κοινής απόφασή μας «Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμ−
μα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ 
Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», 
«ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ 
Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟ−
ΔΟΜΗ Α.Ε.» του Ν. Θεσσαλονίκης, ως εξής: 

1. Η πρώτη παράγραφος αυτής αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Την κατάρτιση προγράμματος με το διακριτικό τίτλο: 
«Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους 
των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙ−
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ΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» 
«BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ 
Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.», «ΜΙΝΟΣ 
ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσσαλονίκης.

 Σκοπός του προγράμματος είναι η έγκαιρη επανέντα−
ξη 680 ανέργων που προέρχονται από ομαδικές απο−
λύσεις από τις επιχειρήσεις «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ 
ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ 
Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩ−
ΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» 
ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσσα−
λονίκης. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα των ιδι−
αιτέρων αρνητικών παραγόντων που αντιμετώπισαν οι 
ανωτέρω επιχειρήσεις, ως συνέπεια των επιπτώσεων 
της οικονομικής κρίσης στο κλάδο τους και στις ίδιες 
περισσότερο, που οδήγησε άλλες στη πτώχευση και 
άλλες στην διακοπή της λειτουργίας τους».

2. Το άρθρο 1 της Δράσης Επιχορήγησης ιδιωτικών 
επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ αυτής, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 1
 Αντικείμενο προγράμματος−
Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 600 
νέων θέσεων εργασίας, για τους ανέργους των επιχει−
ρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», 
«ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. 
ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE 
Α.Ε.», και «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.», ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑ−
ΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσσαλονίκης, για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, πρόσθετων εκείνων που τυχόν δημιουργού−
νται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε 
άλλο καθεστώς ενισχύσεων». 

3. Το άρθρο 2 της Δράσης Επιχορήγησης ιδιωτικών 
επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ αυτής, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 2
«Χρηματοδότηση − επιλέξιμες περιοχές

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του με αριθμ. 
3614/2007 Νόμου για «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013».

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμμα−
τος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 1: «Μέσο−μακροπρόθεσμη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες 
απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων που συν−
δέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προ−
καλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες 
της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες 
που πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης 
και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβα−
τική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» 2007 – 2013. 

Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 
7.200.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493). 

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−

στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων 
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» καλύπτει τις 11 
Περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» δηλ. τις 8 Περιφέ−
ρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο Σύγκλισης 
(Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελο−
πόννησος) και τις 3 Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες 
για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου Σύγκλι−
σης − Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία).

 Συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου είναι 7.200.000 
€ και κατανέμεται σε ετησία βάση ως εξής:

2012:1.800.000
2013: 3.600.000
2014: 1.800.000
Για την κάλυψη του προϋπολογισμού του τρέχοντος 

έτους έχουν προβλεφθεί πιστώσεις 1.800.000 €.
Δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν μπο−

ρεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμε−
νων ελέγχων, κ.λπ.), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούμε−
νες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 
2012 (ΚΑΕ 4419), ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη 
θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των αντίστοιχων 
πιστώσεων στον εν λόγω προϋπολογισμό. H δαπάνη 
από τη διενέργεια των ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη 
δαπάνη του προγράμματος, και θα βαρύνει τον προϋ−
πολογισμό του ΟΑΕΔ.

2. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιό−
τητας 1: «Μέσο−μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου 
δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων 
τοπικών ή τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την 
οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμ−
βανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από 
φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευ−
θέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που πληρούν 
τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και στις πε−
ριφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη 
στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 
2007 – 2013».

4. Το άρθρο 4 της Δράσης Επιχορήγησης ιδιωτικών 
επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ αυτής, αντικαθίσταται 
ως εξής:

« Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και
προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. 
Για να υπαχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν 

πρέπει να έχει μείωση προσωπικού λόγω καταγγελί−
ας σύμβασης κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) 
μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 
αίτησης τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Σε περί−
πτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί 
σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία 
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υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (θα 
αποδεικνύεται από μισθολογικές καταστάσεις).

 Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις 
που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή 
νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον 
ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστη−
ριότητας.

Δεν υπάγονται:
– Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά 

στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις 
του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812/2009 
(ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

– Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 
του ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν ερ−
γασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

– Οι επιχειρήσεις για μισθωτούς που θα προσλάβουν, 
οι οποίοι θα απασχοληθούν σε άλλον εργοδότη. 

– Τα νυχτερινά κέντρα, και οι επιχειρήσεις που θα 
απασχολήσουν τους ανέργους τις βραδινές ώρες πέραν 
της 22ης ώρας.

– Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
και φύλαξης.

– Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδα−
τοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπορία 
των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον 
τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία 
κλπ), στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωρ−
γικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχο−
λούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους 
των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση μετα−
κυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δρα−
στηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες 
είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το 
προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή 
και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή 
η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποι−
ητικές επιχειρήσεις]. 

– Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι 
ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

– Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους 
εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις 
Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε. 

– Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
– Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης εί−

ναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται 
του προγράμματος. 

– Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβλη−
ματικές .

– Συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με 
τις επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν προέλθει οι άνερ−
γοι ωφελούμενοι του προγράμματος 

2. Άνεργοι
Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις 

επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει, 
κατά την ημερομηνία υπόδειξή τους από την αρμόδια 
Υπηρεσία:

− να έχει λυθεί ή καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας 
τους ή να έχει λήξει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η επίσχεση 
εργασίας τους από τις επιχειρήσεις «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», 
«ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ 
ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥ−

ΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», και «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ», 
ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ»,

− να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ) και να έχουν ωφεληθεί από 
τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

− να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους 
της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα δι−
αμονής και απασχόλησης στην χώρα μας καθώς και 
υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής 
και απασχόλησης στην χώρα μας. 

• Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα για 
άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις 
του Ν.2643/98».

5. Το άρθρο 11 της Δράσης Επιχορήγησης ιδιωτικών 
επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ αυτής, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 11
 Διακοπή επιχορήγησης

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή 
προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού 
της επιχορήγησης θα εφαρμόζονται α) οι διατάξεις των 
παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του Ν.1262/82, όπως συμπλη−
ρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 και β) οι 
διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−
2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

6. Το άρθρο 1 της Δράσης Αυταπασχόλησης του Κε−
φαλαίου Α΄ αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

 «Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος − 
Στόχος του προγράμματος

 Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση 80 
ανέργων των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ 
ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ 
Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩ−
ΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», και «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ 
A.E.», ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσ−
σαλονίκης στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής 
ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει 
συνολικά στα 80 άτομα.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους των ανω−
τέρω επιχειρήσεων οι οποίοι είναι: 

• μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. (για τους ομόρρυθμούς εταίρους) 
ή Ε.Π.Ε., που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% 
στο εταιρικό κεφάλαιο 

• δικαιούχοι επιδότησης ανεργίας».
7. Το άρθρο 2 της Δράσης Αυταπασχόλησης του Κε−

φαλαίου Α΄ αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση − 

επιλέξιμες περιοχές

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του με αριθμ. 
3614/2007 Νόμου για «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013».

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμμα−
τος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 1: «Μέσο−μακροπρόθεσμη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες 
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απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων που συν−
δέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προ−
καλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες 
της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες 
που πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης 
και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβα−
τική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» 2007 – 2013. 

 Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων 
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» καλύπτει τις 11 
Περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» δηλ. τις 8 Περιφέ−
ρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο Σύγκλισης 
(Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελο−
πόννησος) και τις 3 Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες 
για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου Σύγκλι−
σης − Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία).

 Συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.920.000 €
και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2012:  640.000,00 €
Για το έτος 2013:  960.000,00 €
Για το έτος 2014:  160.000,00 €
Για το έτος 2015:  160.000,00 €
Για την κάλυψη του προϋπολογισμού του τρέχοντος 

έτους έχουν προβλεφθεί πιστώσεις 640.000,00 €(ΚΑΕ 
2493). 

Δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν μπο−
ρεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμε−
νων ελέγχων κ.λπ.), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2012 
(ΚΑΕ 4419), ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη θα λη−
φθεί μέριμνα για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώ−
σεων στον εν λόγω προϋπολογισμό. H δαπάνη από τη 
διενέργεια των ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη 
του προγράμματος, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του ΟΑΕΔ.

2. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιό−
τητας 1: «Μέσο−μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου 
δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων 
τοπικών ή τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την 
οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμ−
βανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από 
φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευ−
θέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που πληρούν 
τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και στις πε−
ριφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη 
στο πλαίσιο του στόχο σύγκλισης» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 
2007 – 2013». 

8. Το άρθρο 4 της Δράσης Αυταπασχόλησης του Κε−
φαλαίου Α΄ αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και 
προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 
− να έχει λυθεί ή καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας 

τους ή να έχει λήξει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η επίσχεση 
εργασίας τους σε μια από τις επιχειρήσεις «ΤΕΞΑΠΡΕΤ 
Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», 
«ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ 
Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», και «ΘΕΜΕ−
ΛΙΟΔΟΜΗ A.E.», ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ».

− Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητάς τους) και να έχουν ωφεληθεί από τη 
διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

− να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους 
της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα δι−
αμονής και απασχόλησης στην χώρα μας καθώς και 
υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής 
και απασχόλησης στην χώρα μας.

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

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 ομόρρυθ−

μο μέλος της και 
− Ε.Π.Ε.
1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
1.1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέ−

σης και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρ−
τάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του εν−
διαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την 
παροχή της επιχορήγησης.

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

1.3. 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, κυλικεία σχολεί−
ων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας 
και εκμετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού 
διαγωνισμού. 

1.4. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εμπο−
ρία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), 
στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, 
ορυχεία κλπ), στον τομέα της πρωτογενούς παραγω−
γής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις 
που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή 
εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγη−
ση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι 
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δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες 
είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το 
προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή 
και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή 
η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποι−
ητικές επιχειρήσεις]. 

1.5. Πλανόδιες επιχειρήσεις. 
1.6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντι−

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

1.7. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο 
αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λει−
τουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία 
που είναι σύζυγος ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον νέο ελεύθερο επι−
χειρηματία, μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την 
ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης 
στη ΔOΥ. 

1.8. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από τις 1/1/2003 και 
μετά». 

9. Το άρθρο 9 της Δράσης Αυταπασχόλησης του Κε−
φαλαίου Α΄ αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

 «Άρθρο 9
Διακοπή επιχορήγησης

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή 
όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πλη−
ρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρ−
μόζονται α) 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 β) οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 
με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά».

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 19566/783/15−12−2010 κοινή 
υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Μαΐου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

    ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

      Στην αριθ.  Γ.Υ.39α απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ΦΕΚ 1002/Β΄/2−4−2012) Ρυθμίσεις 
που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών 
Νοσημάτων, διορθώνεται η ημερομηνία, ως εξής:

Από το εσφαλμένο «Αθήνα, 10−4−2012»,
στο ορθό «Αθήνα, 1−4−2012».

(Από το Υπουργείο Υγείας)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02014930405120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-05-10T19:13:26+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




