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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4610/119 (1)
    Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (stage) 

σε φορείς του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005)».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄/16.6.1989).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2956/ 
2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 «Μέτρα 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2434/1996 «Μέτρα 
πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
188/Α΄/20.8.1996).

6. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 15 του άρ−
θρου 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέ−
σεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998), σύμφωνα με τις 
οποίες ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με φορείς 
του Δημοσίου με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων.

7. Την υπ’ αριθμ. 434/4/27.1.2009 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ., που μας διαβιβάστηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το 
υπ’ αριθμ. B103773/30.1.2009 έγγραφό του.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αλλά βαρύνεται ο 
προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ με δαπάνη ύψους 53.460.000 
ευρώ, αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής 
Εμπειρίας (stage) 3.500 ανέργων σε φορείς του Τομέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 1.500 ανέργων 
σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση τριών χιλιάδων 

πεντακοσίων (3.500) ανέργων (εγγεγραμμένων στα μη−
τρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) σε φορείς του Τομέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ανέργων σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για 
χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
− η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η προσαρμογή 

των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της ειδί−
κευσής τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., διπλωμα−
τούχων Ι.Ε.Κ., αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, 
Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ. Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δεκα−

οκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων ένας (1) μήνας αφορά 
θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοι−
κείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και δεκαεπτά (17) 
μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της 
ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμ−
ματος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ.

Δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται τα Νοσηλευ−
τικά Ιδρύματα του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημό−
σιου Τομέα, το ΕΚΑΒ, οι φορείς Πρόνοιας, η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
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Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας.

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Οι ανωτέρω 5.000 θέσεις κατανέμονται μετά από 

πρόταση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, ανά ΔΥΠΕ.

Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ 
νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγού−
μενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

H ανακατανομή των θέσεων από ΔΥΠΕ σε ΔΥΠΕ, 
ύστερα από αιτήματα των Φορέων και η ανακατανομή 
των θέσεων εντός των ΔΥΠΕ θα πραγματοποιείται με 
απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από όμοια 
αιτήματα.

Η ανακατανομή των θέσεων από τους Φορείς του 
Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις Μο−
νάδες Κοινωνικής Φροντίδας και αντίστροφα, ύστερα 
από αιτήματα των Φορέων, θα πραγματοποιείται με 
απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Επωφελούμενοι του προγράμματος, θα είναι 5.000 

άνεργοι, εκ των οποίων:
− 2.000 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι 40 ετών.
− 3.000 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενι−

κής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ή ισότι−
μων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας 
από 22 – 40 ετών.

Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέ−
πει:

− Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

− Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκο−
ότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να 
είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα 
στην Ελλάδα.

− Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να 
είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, 
αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διαπανεπιστημι−
ακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
– Πληροφόρησης).

− Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλ−
λαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών σε θέσεις απόκτη−
σης εργασιακής εμπειρίας στους Φορείς του Τομέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα γίνει μέσω της 
διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της 
συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα 
καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες.

• Ποσοστό τουλάχιστον 67% του προγράμματος θα 
καλυφθεί, στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μα−
κροχρόνιας ανεργίας από:

− άνεργους μέχρι 25 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμ−
μένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. 
έως 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες),

− ανέργους 25 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμ−
μένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. 
μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες).

• Ποσοστό έως 33% του προγράμματος θα καλυφθεί, 
στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρό−
νιας ανεργίας από:

− άνεργους έως 25 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
τουλάχιστον 6 μήνες,

− άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμ−
μένοι τουλάχιστον 12 μήνες.

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Πριν την ένταξη του ασκούμενου στο πρόγραμμα θα 

υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του 
Ο.Α.Ε.Δ., των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μονάδων Κοινωνική 
Φροντίδας και του ασκούμενου.

Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα περιλαμβάνει:
− Νομικό πλαίσιο,
− Πλήρη στοιχεία του ασκούμενου,
− Ακριβή διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας,
− Θέση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που θα 

καλύψει ο ασκούμενος,
− Όρους του προγράμματος,
− Δυνατότητα διακοπής του.
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ−

ΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι Φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−

λεγγύης, και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας υποχρε−
ούνται να υποβάλλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage):

− Μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκούμενου (εντός 
του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα), το οποίο 
θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προ−
γράμματος.

− Έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκούμενου, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής 
της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος 
(μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου 
από λήξης της).

Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλλει:
− Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το 

πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι 
πέραν του διμήνου).

Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκού−
μενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει 
στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
Αν o/η ασκούμενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από το 

φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε (5) πρώτων 
μηνών του προγράμματος, δύναται να αντικατασταθεί. 
Ο αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε 
θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον 
υπόλοιπο χρόνο.

Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό ή με 
τα συνημμένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να ενημερώνεται 
η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, από τους Φορείς του Τομέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από τον ασκούμενο.

9. ΩΡΑΡΙΟ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
− Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολο−

γημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται 
αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προ−
γράμματος) για σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

− Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών 
έως σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες με αντίστοιχη πα−
ράταση του προγράμματος.

− Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις 
επτά (7) ώρες ημερησίως, τις πέντε (5) ημέρες την εβδο−
μάδα (Δευτέρα έως και Κυριακή) και δεν θα πραγματο−
ποιείται σε νυκτερινές ώρες (πλέον της 22ας).
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− Σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η ζητήσει άδεια 
παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, 
εγκυμοσύνης κλπ.), πέραν των προβλεπόμενων ημερο−
μηνιών, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην 
Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκει ο/η άνεργος/η, η οποία 
θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί με από−
φαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καταβάλλει στους ασκούμενους για 

κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών 
ανά μήνα:

− 30 € ανά ημέρα μικτά για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 
Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών.

− 25 € ανά ημέρα μικτά για τους διπλωματούχους 
Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, απο−
φοίτους Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων 
σπουδών.

− Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούμενο συμπε−
ριλαμβάνεται η ημερήσια αποζημίωση συν την ασφαλι−
στική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, 
εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2458/
1997 (ΦΕΚ 15/Α΄/1997) και του άρθρου 18 του ν. 2874/2000. 
(ΦΕΚ 286/Α΄/29.12.2000).

Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη Διεύ−
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σε μηνιαία 
βάση.

11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος θα 

πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε τρία 
επίπεδα: Κεντρικό (Διοίκηση), Περιφερειακό, Τοπικό.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 

των ενεργειών του προγράμματος STAGE, οι οποίες 
χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, λαμβάνονται τα ανα−
γκαία μέτρα με σκοπό:

− Την τήρηση των προβλεπομένων από την Υπουργική 
απόφαση.

− Την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και τη διαπί−
στωσή του εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις.

− Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παρεμβάσεων 
και την υποβολή κυρώσεων

Οι ελεγχόμενοι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται:
− Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση 

προς τους ελεγκτές
− Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που 

αναφέρονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική απόφαση 
για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος.

Για την ομαλή πορεία του προγράμματος με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων του, ώστε να μην υπάρχουν 
αποκλίσεις, ανά εξάμηνο θα παρακολουθούνται:

− Οι εγκριθείσες θέσεις
− Η κάλυψη των θέσεων
− Η καταβολή των επιχορηγήσεων κλπ
13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ σύμφω−

να με την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 Κοινή Υπουρ−
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ 

και των Υπηρεσιών ή των ασκούμενων δύναται να υπο−
βάλλεται ένσταση (εντός 15 ημερολογιακών ημερών), η 

οποία θα εξετάζεται από επιτροπή που θα οριστεί με 
απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

15. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται 

στο ποσό των 53.460.000 ευρώ και θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά
− 32.670.000 ευρώ για το έτος 2009
− 20.790.000 ευρώ για το έτος 2010
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2493.00 «Επιχορηγή−

σεις για την Καταπολέμηση της Ανεργίας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

    F 
 Αριθμ. 2418/71 (2)
΄Εγκριση προγράμματος επιχορήγησης έξι χιλιάδων 

(6.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) με 
διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – 
Νέοι επιστήμονες έτους 2009».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 

Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για 

την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση 
συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τα άρ−
θρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και το άρθρο 6 του ν. 2434/
1996.

5. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που 
αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμά−
των.

6. Την υπ’ αριθμ. 207/2/13.1.2009 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ. που μας διαβιβάσθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το 
υπ’ αριθμ. Β101124/16.1.2009 έγγραφό του.

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/
1995 (περί Δημοσίου Λογιστικού).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του 
Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε:

Καταρτίζουμε πρόγραμμα επιχορήγησης έξι χιλιάδων 
(6.000) νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ιατρών, 
οδοντιάτρων, κτηνιάτρων φαρμακοποιών, δικηγόρων 
και μηχανικών αποφοίτων Πανεπιστημιακών και Πολυ−
τεχνικών Σχολών με διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι 
επαγγελματίες − Νέοι επιστήμονες έτους 2009».

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω 
της οικονομικής ενίσχυσης, των νέων επιστημόνων που 
είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι φαρμακοποιοί, δι−
κηγόροι και μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και 
Πολυτεχνικών Σχολών, που αποφασίζουν να ασκήσουν 
το επάγγελμά τους.
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Οι θέσεις του προγράμματος θα κατανεμηθούν στις 
Διοικητικές Περιφέρειες ανάλογα με τις ανάγκες της 
κάθε περιοχής και σύμφωνα με προτεραιότητες της 
πολιτικής απασχόλησης με απόφαση του Διοικητή του 
Ο.Α.Ε.Δ. Για την επίτευξη του στόχου του προγράμμα−
τος, υπάρχει δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων, 
με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ−
ΜΑΤΟΣ

Στο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν νέοι επιστή−
μονες που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρ−
μακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι 
Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πλη−
ρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

− Να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα 
(από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.).

− Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 2.1.2009 και μετά.

− Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτε−
ρο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου 
τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της 
ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό 
διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρα−
κολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος 
αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. 
Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

− Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία 
έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και 
των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλά−
χιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας 
που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους 
έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι 
τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο 
αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστη−
μα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον 
υπολογισμό της ηλικίας του ΝΕΕ θα λαμβάνεται υπόψη 
η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς 
του.

− Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία 
Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηρι−
ότητάς τους, το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 15.000,00 €.

Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις 
οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση 
ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως 
ιατροί, δικηγόροι κ.ά.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα 
προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

− Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότη−
τα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς 
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη 
χώρα μας.

− Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
και να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Από τις 6.000 θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από 
γυναίκες.

• Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και 
τρία (3) μέλη εταιρειών:

− Ομορρύθμων (Ο.Ε.).
− Ετερορρύθμων (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη 

τους.
− ΕΠΕ,

− Δικηγορικών εταιριών του π.δ. 81/2005
με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη 

στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% 
στο εταιρικό κεφάλαιο.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι:
− Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
− Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες,
− όσοι δημιουργούν επάγγελμα που έχει το ίδιο αντι−

κείμενο δραστηριότητας με άλλο επαγγελματία που 
δραστηριοποιήθηκε στον ίδιο χώρο μέσα στο τελευταίο 
δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασι−
ών του νέου ελεύθερου επαγγελματία στη Δ.Ο.Υ.

− όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη 
επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηρι−
ότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, 
σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

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

επαγγελματία καθορίζεται στα 15.000,00 ευρώ. Με 
την έκδοση της εγκριτικής απόφασης καταβάλλονται 
5.000,00 ευρώ και στην συνέχεια καταβάλλονται από 
5.000,00 ευρώ στο τέλος κάθε εξαμήνου της επιδότησης 
που είναι δωδεκάμηνης διάρκειας από την υπαγωγή του 
και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας 
επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστη−
μα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της 
δραστηριότητας).

4. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, 

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

του δικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέ−

πει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
− η συμπλήρωση της βεβαίωσης συμμετοχής στο πρό−

γραμμα και
− η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2ο στάδιο:
Επιλογή των προς χρηματοδότηση αιτήσεων από 

τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί με 
απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., με βάση τη σειρά 
προτεραιότητας και την κατανομή των θέσεων ανά Δι−
οικητική Περιφέρεια.

3ο στάδιο:
Η ένταξη στο πρόγραμμα, ύστερα από την θετική 

έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο άσκησης της 
δραστηριότητας) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και 
την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία.

Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός 
30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των επι−
χειρηματικών σχεδίων από την Τριμελή Επιτροπή και 
ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών με τον 
επαγγελματία. Οι ελεγκτές πρέπει να ενημερώσουν 
τον επαγγελματία για το σύνολο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στο χώρο 
δραστηριότητάς τους, προκειμένου να ελεγχθούν.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:
α) Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας από τη 

Δ.Ο.Υ.
β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής σχολής.
γ) Τίτλος απόκτησης Ειδικότητας (για τους ιατρούς).
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δ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή 
άλλο επίσημο έγγραφο που να προκύπτει η ηλικία.

ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. του οικονομικού 
έτους της έναρξης δραστηριότητας ή το θεωρημένο 
αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) στην αρμό−
δια Δ.Ο.Υ.

στ) Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς σχετι−
κά με τον εξοπλισμό του επαγγελματικού χώρου, περα−
σμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
βιβλία, που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 40% του 
ποσού της επιχορήγησης.

ζ) Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας εφόσον πρό−
κειται για Εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφε−
ρόμενος.

η) Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή 
τίτλο ιδιοκτησίας ή παραχωρητήριο θεωρημένο από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι συγγενής 
α΄ βαθμού ή σύζυγος.

θ) Να απασχολούνται στο χώρο δραστηριότητάς 
τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον 
Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση. Οι εν−
διαφερόμενοι δε θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε χώρους άλλων 
επιχειρήσεων ή Φορέων.

ι) Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κα−
τάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της 
κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυ−
πηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ 
εξαίρεση η άσκηση επαγγέλματος σε χώρο εντός της 
οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις:
α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας 
που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού ή 
σύζυγο με αναπηρία, άνω του 67%. Για τις περιπτώ−
σεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκο−
μίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους 
φορείς.

Δίδεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας επαγγέλ−
ματος σε κοινό χώρο (που πληροί τις υπόλοιπες προϋ−
ποθέσεις) με άλλους επαγγελματίες ίδιας κατηγορίας, 
με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διακριτικά στοιχεία 
του χώρου δραστηριότητάς τους όπως, πινακίδα στην 
είσοδο του χώρου, προσωπικό απασχολούμενο απο−
κλειστικά από τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, 
εξοπλισμός που αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δραστη−
ριότητα κλπ. και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται 
η εξαίρεση της παρ. 2 εδ. γ΄ της παρούσης.

Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα 
αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και 
θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν 
απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή απόρριψης, νοείται 
η έκθεση ελέγχου μετά την υπογραφή αυτής από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Τα δικαιολογητικά που θα ελεγχθούν θα παραμείνουν 
στον φάκελο του νέου ελεύθερου επαγγελματία και οι 
ελεγκτές δεν θα παραλαμβάνουν αντίγραφα.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της «αίτησης υπαγω−
γής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης», η επιχείρη−
ση του υποψηφίου πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή από ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. 
Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ του ενδι−
αφερόμενου και των Ελεγκτών για τη διεξαγωγή του 
επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόμενης προθε−
σμίας του ενός μηνός, οι Ελεγκτές θα ορίζουν ως ημε−

ρομηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 
παρέλευση είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία της προέγκρισης.

Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους ο υπο−
ψήφιος δεν είναι δυνατόν να διαθέτει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ή να είναι παρών κατά τον επιτόπιο 
έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διεξαγωγή δεύτε−
ρου ελέγχου σε σύντομο χρονικό διάστημα εντός της 
προθεσμίας του ενός μηνός.

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας κατά την διάρκεια 

του προγράμματος υποχρεούται να προσκομίσει μέσα 
σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά 
από κάθε εξάμηνο:

α) Αίτηση, στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση 
του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων 
και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού δια−
στήματος, όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων 
και εξόδων του, είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του 
ποσού της δόσης, που πρόκειται να εισπράξει, και

β) 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.

Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα 
την αίτηση με τα δικαιολογητικά για την καταβολή 
προκαταβολής ή επιμέρους δόσης, 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 Προγράμμα−
τος.

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται να 
ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για 
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει 
με την αίτηση για ένταξή του.

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεν πρέπει να δια−
κόψει την άσκηση του επαγγέλματος του στο δωδεκά−
μηνο διάστημα της επιχορήγησης, αλλιώς διακόπτεται 
η επιχορήγηση με επιστροφή ποσού, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 6.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχό−
λησης, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτουν λόγοι ανω−
τέρας βίας ή μη υπαιτιότητας του νέου επαγγελματία, 
δύναται με απόφασή του και ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου: α) να επιμηκύνει την προθεσμία υποβο−
λής δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου για είσπραξη 
επιμέρους δόσης έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 
και β) να δώσει το δικαίωμα στον νέο επαγγελματία 
να σταματήσει την απασχόληση του στην επιχείρηση 
και για διάστημα μέχρι 30 ημερών μετά από αίτηση 
του και για σπουδαίο λόγο με ισόχρονη παράταση του 
προγράμματος.

6. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή 

όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή 
ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζο−
νται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του 
ν.1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 
του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με 
επιστροφή του αναλογούντος ποσού.
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Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές 
αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη δια−
κοπή της επιχορήγησης που ο νέος επαγγελματίας έχει 
λάβει από τον Ο.Α.Ε.Δ. και την επιστροφή:

− τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ’ αναλογία 
του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημερο−
μηνία εμφάνισης του λόγου διακοπής ή της μη τήρησης 
των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος μέ−
χρι τη συμπλήρωση του συνολικού δωδεκάμηνου χρόνου 
επιχορήγησης,

− ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώ−
νεται μη τήρηση εξ αρχής των όρων και των προϋπο−
θέσεων του προγράμματος.

Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με 
εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που 
αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. 
του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και απο−
στέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και εί−
σπραξή του.

Σε περίπτωση φυλάκισης ή θανάτου ή σοβαρής ασθέ−
νειας, η επιχορήγηση θα διακόπτεται χωρίς άλλες επι−
πτώσεις για τον επαγγελματία από την ημερομηνία που 
εμφανίσθηκε το πρόβλημα.

7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
α. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των υπο−

ψηφίων ή ενταγμένων στο πρόγραμμα νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., 
θα επιλύεται με απόφαση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων, 
ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερό−
μενος.

β. Η ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία στην 
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η επιχείρηση του ενι−
στάμενου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος ή 
της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

8. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−
ΤΟΣ

Η αρμόδια Υπηρεσία Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται μετά από 
επιτόπιο έλεγχο, που γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, να συντάσσει έκθεση στην 
οποία θα καταγράφεται με λεπτομέρεια αν τηρούνται 
οι όροι της ένταξης.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα 
των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 
για:

− Την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κα−
νόνων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμ−
μα.

− Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων 
καθώς και την επιβολή κυρώσεων.

Οι ελεγχόμενοι Ν.Ε.Ε. υποχρεούνται:
− Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, 

στους ελεγκτές υπαλλήλους.
− Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που 

αναφέρονται στην παρούσα Κ.Υ.Α. για τουλάχιστον 3 
χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.

Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων και την 
επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε 
μήνα:

− οι δεσμευθείσες θέσεις,

− οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά 
την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων,

− η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.
9. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
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.

10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
– ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ

10.1. Η προθεσμία έναρξης υποβολής των «αιτήσεων 
υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων θα καθορι−
στεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

Η προθεσμία λήξης υποβολής των «αιτήσεων υπαγω−
γής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων θα καθοριστεί με 
σχετική απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από 
την κάλυψη των θέσεων.

10.2. Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. δύναται με απόφαση του να 
αναστείλει προσωρινά την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής 
στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

10.3. Το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. δύναται με ειδικά αιτιολο−
γημένη απόφασή του να παρατείνει ή να διακόψει το 
πρόγραμμα.

10.4 Για θέσεις που θα μείνουν κενές ύστερα από την 
έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων, υπάρχει η δυνατό−
τητα ανακατανομής των θέσεων, ύστερα από απόφαση 
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

11. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκύπτει 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. 
ύψους 90.000.000,00 € η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 
2493 «Επιχορηγήσεις για την καταπολέμηση της ανερ−
γίας» και θα επιμερισθεί ως εξής:

Για το έτος 2009: 60.000.000,00 €
Για το έτος 2010: 30.000.000,00 €
12. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Λεπτομέρειες σχετικές με την εφαρμογή του προ−

γράμματος θα οριστούν με απόφαση Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ
    F 

 Αριθμ. 8529/204 (3)
Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) 

2009 στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
του σύγχρονου πολιτισμού.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄/16.6.1989).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2956/ 
2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2434/1996 «Μέτρα 
πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
188/Α΄/20.8.1996).
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5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 15 του άρθρου 20 του 
ν.2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998), σχετικά με τη δυνατότητα συνερ−
γασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με φορείς του Δημοσίου με σκοπό 
την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας ανέργων.

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/
1995 (Α΄ 247).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (Α΄ 
31).

8. Την υπ’ αριθμ. 801/7/17.2.2009 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ. (αριθμ. Συνεδρ. 7/17.2.2009), που μας διαβιβάσθη−
κε από τον Ο.Α.Ε.Δ. με το υπ’ αριθμ. Β07304/19.2.2009 
έγγραφό του.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Κοινής Υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά βαρύ−
νεται ο προϋπολογισμός του Ο.Α.Ε.Δ. με δαπάνη ύψους 
21.087.000,00 ΕΥΡΩ, αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση προγράμματος απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας (Stage) 2009 στους τομείς της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση δύο χιλιάδων 

(2000) ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων 
του Ο.Α.Ε.Δ.) στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του σύγχρονου πολιτισμού, για χρονική περίοδο 
δεκαοκτώ (18) μηνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
− η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η προσαρμογή 

των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της ειδί−
κευσής τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., διπλωμα−
τούχων Ι.Ε.Κ., αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, 
Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δεκα−

οκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων ένας (1) μήνας αφορά 
θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοι−
κείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και δεκαεπτά (17) 
μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της 
ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμ−
ματος ορίζεται ο Ο.Α.Ε.Δ.

Δικαιούχος φορέας υλοποίησης του προγράμματος 
είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και οι εποπτευόμενοι 
φορείς αυτού.

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Οι ανωτέρω 2000 θέσεις κατανέμονται μετά από πρό−

ταση του Υπουργείου Πολιτισμού.
Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν εκ 

νέου όσοι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν προηγού−
μενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

H ανακατανομή των θέσεων και ειδικοτήτων θα πραγ−
ματοποιείται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ,, για 
την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Επωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 2.000 

άνεργοι, εκ των οποίων:
− 650 απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ή ισότιμων τίτλων σπουδών 

ημεδαπής ή αλλοδαπής,

− 1.350 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής 
Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου ή ισότιμων 
τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ηλικίας από 22 έως 40 ετών.
Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέ−

πει:
− Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν 

δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

− Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκο−
ότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να 
είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα 
στην Ελλάδα.

− Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να 
είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, 
αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διαπανεπιστη−
μιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
– Πληροφόρησης (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

− Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλ−
λαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέρ−
γων του Ο.Α.Ε.Δ. και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στους τομείς της πο−
λιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, 
θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης 
παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχε−
δίου Δράσης.

Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα 
καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες.

− Ποσοστό τουλάχιστον 67% του προγράμματος θα 
καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μα−
κροχρόνιας ανεργίας από:

− άνεργους μέχρι 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμέ−
νοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. 
έως 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες),

− ανέργους 25 ετών και άνω οι οποίοι είναι εγγεγραμ−
μένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. 
μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες).

− Ποσοστό έως 33% του προγράμματος θα καλυφθεί 
στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρό−
νιας ανεργίας από:

− άνεργους έως 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
τουλάχιστον 6 μήνες

− άνεργους άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμ−
μένοι τουλάχιστον 12 μήνες.

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Πριν την έναρξη του ασκούμενου στο πρόγραμμα θα 

υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του 
Ο.Α.Ε.Δ., των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και του ασκούμενου.

Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα περιλαμβάνει:
− νομικό πλαίσιο,
− πλήρη στοιχεία του ασκούμενου,
− ακριβή διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας,
− θέση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που θα 

καλύψει ο ασκούμενος,
− όρους του προγράμματος,
− δυνατότητα διακοπής του
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗ−

ΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού υποχρεούνται 

να υποβάλλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage):
− Μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκούμενου (εντός 

του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα), το οποίο 
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θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προ−
γράμματος.

− Έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκούμενου, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής 
της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος 
(μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου 
από λήξης της).

Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλει:
− Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το 

πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι 
πέραν του διμήνου).

Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκού−
μενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει 
στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
Αν o/η ασκούμενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από το 

φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε (5) πρώτων 
μηνών του προγράμματος, δύναται να αντικατασταθεί. 
Ο αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε, 
θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον 
υπόλοιπο χρόνο.

Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό 
ή με τα συνημμένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να ενημε−
ρώνεται η Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. από τους Φορείς του 
Υπουργείου Πολιτισμού ή από τον ασκούμενο.

9. ΩΡΑΡΙΟ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
− Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολο−

γημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται 
αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προ−
γράμματος) για σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

− Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών 
έως σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, με αντίστοιχη πα−
ράταση του προγράμματος.

− Η εργασιακή τους εμπειρία δε θα υπερβαίνει τις επτά 
(7) ώρες ημερησίως, τις πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα 
(Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγματοποι−
είται σε βραδινές ώρες (πλέον της 22ας).

− Σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η ζητήσει άδεια 
παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, 
εγκυμοσύνης κλπ.), πέραν των προβλεπόμενων ημερο−
μηνιών, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην 
Τεχνική Γραμματεία Stage στην Κηφισιά, η οποία θα 
εξετασθεί από την Επιτροπή, που θα οριστεί με από−
φαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
Ο Ο.Α.Ε.Δ. επιβαρύνεται ανά ασκούμενο για κάθε ημέ−

ρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα:
− 30€ ανά ημέρα μεικτά για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., 

Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών,
− 25€ ανά ημέρα μεικτά για τους διπλωματούχους 

Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, απο−
φοίτους Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων 
σπουδών.

Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούμενο συμπε−
ριλαμβάνεται η ημερήσια αποζημίωση συν την ασφαλι−
στική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, 

εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του 
ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α΄/1997) και του άρθρου 18 του 
ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α΄/2000).

Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη Διεύ−
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σε μηνιαία 
βάση.

11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος 

θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., 
σε τρία επίπεδα: Κεντρικό (Διοίκηση), Περιφερειακό, 
Τοπικό.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 

των ενεργειών του προγράμματος STAGE, οι οποίες 
χρηματοδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα με σκοπό:

− Την τήρηση των προβλεπομένων από την Υπουργική 
απόφαση,

− Την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και τη διαπί−
στωση του εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις,

− Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων 
και την υποβολή κυρώσεων.

Οι ελεγχόμενοι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται:
− Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση 

προς τους ελεγκτές υπαλλήλους.
− Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που 

αναφέρονται στην παρούσα Υπουργική απόφαση για 
τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος.

Για την ομαλή πορεία του προγράμματος με σκοπό 
την επίτευξη των στόχων του, ώστε να μην υπάρχουν 
αποκλίσεις, ανά εξάμηνο θα παρακολουθούνται:

− Οι εγκριθείσες θέσεις
− Η κάλυψη των θέσεων
− Η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λ.π.
13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. σύμ−

φωνα με την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του 

Ο.Α.Ε.Δ. και των Υπηρεσιών ή των ασκούμενων δύνα−
ται να υποβάλλεται ένσταση (εντός 15 ημερολογιακών 
ημερών), η οποία θα εξετάζεται από επιτροπή, που θα 
οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

15. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται 

στο ποσό των 21.087.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.

Αναλυτικά:
− 11.715.000,00 ευρώ για το έτος 2009,
− 9.372.000,00 ευρώ για το έτος 2010. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2493 «Επιχορηγήσεις 

για την καταπολέμηση της ανεργίας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ  
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