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ΠΡΟΣ  ΕΠΟΧΙΚΕΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΤΟ  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΠΟΧΙΚΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018»

Η Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 25 του Ν.4144/2013
(ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258),  τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8
του Ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985),  τη με αριθμ. 43452/633/22-12-2014
ΚΥΑ (ΦΕΚ 3637/Β/31-12-2014) καθώς και το άρθρο 55 του Ν. 4430/2016 (Α’205)
καλεί τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
«Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018» να
υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 23-01-2018 και
ώρα  11η πρωινή  έως  τις  23-03-2018  και  ώρα  12η μεσημβρινή  στο
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών
αιτήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Σκοπός - Αντικείμενο

Σκοπός  του  προγράμματος είναι  η  διατήρηση  των  θέσεων  εργασίας  στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο
και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση  

Το  πρόγραμμα  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του  άρθρου  55  του  Ν.
4430/2016  (Α’  205),  όπως  τροποποίησε  το  άρθρο  8  (παρ.  2  και  3)  του
ν.1545/1985, το οποίο ορίζει ότι:   
«Η  παρ.  2  του  άρθρου  8  του  Ν.  1545/1985  (Α΄91)  τροποποιείται  και
αναδιατυπώνεται  ως  εξής:  «2.  Ο Ο.Α.Ε.Δ.  μπορεί  να  επιχορηγεί  ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  εποχιακά,  εφόσον  συνεχίζουν  την  απασχόληση
εργαζομένων και κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς
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τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται
οι  δικαιούχοι,  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις,  η  διαδικασία,  το  ποσό  της
επιχορήγησης,  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  επιχορήγηση.  Οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος
ανάλογα  με  την  περιοχή  που  λειτουργούν,  τον  αριθμό  του  προσωπικού  που
απασχολούν,  την  κατηγορία  στην  οποία  υπάγονται  και  άλλα  συναφή κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, καταρτίζει πίνακα
των επιχειρήσεων που κρίνει ότι πρέπει να επιχορηγηθούν.
Η  αρμόδια  Υπηρεσία/Όργανο  του  Ο.Α.Ε.Δ.,  με  βάση  την  ανωτέρω  υπουργική
απόφαση  και  ύστερα  από  σχετικό  έλεγχο  προβαίνει  στην  έκδοση  σχετικής
εγκριτικής  απόφασης  για  την  καταβολή  της  επιχορήγησης.  Το  ύψος  της
επιχορήγησης  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερο  από  τα  ποσά  των  επιδομάτων
ανεργίας που θα κατέβαλλε ο Ο.Α.Ε.Δ. στους εργαζόμενους στην επιχείρηση, αν
έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του περιορισμού ή της αναστολής της
δραστηριότητας της επιχείρησης».

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον
ΚΑΕ 2493. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.000.000,00
ευρώ για το έτος 2018.

Οι ενισχύσεις  που προβλέπονται  χορηγούνται  βάσει  του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η
ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με
οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση (Καν.1407/2013) έχει λάβει ή θα λάβει η
επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε
περίοδο  τριών  οικονομικών  ετών.  Το  συνολικό  ποσό  ενισχύσεων  ήσσονος
σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των
οδικών  μεταφορών  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  το  ποσό  των  100.000  ευρώ  σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ως  ημερομηνία  λήψης  της  συνολικής  ενίσχυσης  νοείται  η  ημερομηνία  της
εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013  1  .

Επισημαίνεται  ότι,  στην  περίπτωση  που  η  ενδιαφερόμενη  επιχείρηση  η  οποία
υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι «ενιαία» τότε στον
ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Στην  «ενιαία  επιχείρηση»  περιλαμβάνονται,  όλες  οι  επιχειρήσεις  που  έχουν
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή
των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει  ή να παύει την πλειοψηφία των
μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της
τελευταίας,
γ)  μια  επιχείρηση  έχει  το  δικαίωμα  να  ασκήσει  κυριαρχική  επιρροή  σε  άλλη
επιχείρηση βάσει  σύμβασης  που έχει  συνάψει  με  αυτήν ή  δυνάμει  ρήτρας  του
καταστατικού της αυτής της τελευταίας και  
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της,
βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων
αυτής της επιχείρησης.

1 Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013 ορίζει ότι: «Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται
κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με
το εφαρμοστέο εθνικό  νομικό  καθεστώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία  καταβολής της  ενίσχυσης ήσσονος
σημασίας στην επιχείρηση».
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Οι  επιχειρήσεις  που  έχουν  οποιαδήποτε  από  τις  σχέσεις  που  αναφέρονται  στα
ανωτέρω στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται
επίσης ενιαία επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν
να  υπαχθούν  οι  κάθε  μορφής  ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις,  εφόσον  πληρούν
σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
Α)  Ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις  ή/και  ξενοδοχειακές  μονάδες,  οι  οποίες  θα
υποβάλουν  αίτηση  υπαγωγής  στο  πρόγραμμα  και  λειτουργούν  εκτός  της
Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της  Θεσσαλονίκης, 
Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ.  σε ισχύ, 
Γ) Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για
δύο έτη,  κατά την προηγούμενη πενταετία (2012-2016),  και  συγκεκριμένα την
χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε
ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας
για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή
να  λειτουργούν  από  την  1η Ιανουαρίου  2016  και  μετά),  οπότε  θα  πρέπει  να
διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2016) πριν
την 1η Νοεμβρίου.
Ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις  που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου
2016 και μετά, δεν επιχορηγούνται.

Δεν υπάγονται :  
 Στο  πρόγραμμα  δεν  μπορεί  να  επιχορηγηθεί  ξενοδοχειακή  επιχείρηση  ή/και

ξενοδοχειακή μονάδα για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου
2017  είχε  συνεχόμενη  δωδεκάμηνη  απασχόληση  στην  ίδια  ή/  και  σε  άλλη
ξενοδοχειακή επιχείρηση

 Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις,  που στην εταιρική τους σύνθεση
συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

 Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών
ενισχύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ωφελούμενοι 

Ωφελούμενοι είναι  οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής
ανεργίας κατά  την  έναρξη  του  χρονικού  διαστήματος  της  επιμήκυνσης
δηλαδή κατά την 1-11-2017.  
Οι  ωφελούμενοι  ξενοδοχοϋπάλληλοι  θα  πρέπει  να  απασχολούνται  κατά  την
προηγούμενη ημέρα ήτοι την 31-10-2017, της έναρξης του χρονικού διαστήματος
της επιμήκυνσης (1-11-2017), διότι σκοπός του προγράμματος είναι η επιμήκυνση
της απασχόλησης τους.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι πριν
την 1η Νοεμβρίου 2016 είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/
και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι δεν
απασχολούνταν κατά την 31-10-2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

5.1 Η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχειακή μονάδα οφείλει να
υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου
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ανήκει,  από τις 23-01-2018 και ώρα 11η πρωινή έως τις 23-03-2018 και
ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο
καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Στην  περίπτωση  που  μια  ξενοδοχειακή  επιχείρηση  (π.χ.  Ανώνυμη  Εταιρεία)
διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, πρέπει να υποβάλει
ξεχωριστά αίτηση υπαγωγής για κάθε μία ξενοδοχειακή μονάδα που αιτείται  να
επιχορηγηθεί και να την αποστείλει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της
οποίας ανήκει η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα.

Στην  αίτηση  αναφέρει  τα  βασικά  στοιχεία  της  ξενοδοχειακής  επιχείρησης
(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, νόμιμο εκπρόσωπο, μετοχική σύνθεση κτλ) και
της ξενοδοχειακής μονάδας για την οποία ζητάει  επιχορήγηση, την ημερομηνία
που άρχισε να λειτουργεί  η μονάδα, τη χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης των
εργασιών  της  και  τον  συνολικό  αριθμό  των εργαζομένων που  απασχολήθηκαν
κατά την επιμήκυνση. 

5.2 Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν.1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία  που περιλαμβάνονται  και
αναφέρονται  σε  αυτήν.  Η  ανακρίβεια  των  στοιχείων  που  δηλώνονται  στην
ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η  επιχείρηση  φέρει  την  ευθύνη  της  πλήρους  και  ορθής  συμπλήρωσης  της
ηλεκτρονικής της αίτησης.

5.3 Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) προβαίνει άμεσα στην έκδοση της
εγκριτικής απόφασης, για το σύνολο των ατόμων που αιτείται να επιχορηγηθεί η
ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία θα προσδιορίζεται ο
ακριβής  αριθμός  των  ατόμων  για  τα  οποία  δικαιούται  να  επιχορηγηθεί  η
επιχείρηση,  στο  πλαίσιο  του  καθεστώτος  ενίσχυσης  ήσσονος  σημασίας  (de
minimis). 
Όσον αφορά την έννοια της τριετίας όταν εξετάζεται η έγκριση μίας ενίσχυσης de
minimis, π.χ. στις 23/01/2018 τότε ελέγχονται οι ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί
για την επιχείρηση τα έτη 2016 , 2017 και 2018 μέχρι τις 23-01-2018. 
Ο έλεγχος αυτός γίνεται πριν την έγκριση της νέας ενίσχυσης και λαμβάνονται υπ΄
όψιν το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει η –ενιαία- επιχείρηση μέχρι εκείνη
τη  στιγμή  αθροιζόμενης  και  της  υπό  έγκριση  ενίσχυσης.  Εάν  το  σύνολο  δεν
υπερβαίνει  τις  200.000  ευρώ  τότε  μπορεί  να  χορηγηθεί  και  η  εξεταζόμενη
ενίσχυση,  διαφορετικά  δεν  χορηγείται  καθόλου  ούτε  κατά  τμήμα  της.  Σε
περίπτωση που οι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης είναι φυσικά πρόσωπα, τότε η
επιχείρηση  δεν  τα  δηλώνει  στην  ηλεκτρονική  της  αίτηση,  διότι  στο  πλαίσιο
εφαρμογής του Καν. 1407/2013 όπου εντάσσονται οι ενισχύσεις που χορηγούνται
βάσει του παρόντος προγράμματος, δεν εξετάζεται η σύνδεση των επιχειρήσεων
μέσω φυσικών προσώπων και δεν σωρεύονται οι ενισχύσεις σε φυσικά πρόσωπα.
Ως  ενισχύσεις  προγενέστερες  της  εξεταζόμενης  που  έχει  λάβει  η  επιχείρηση
θεωρούνται  οι  εγκριτικές  αποφάσεις/αποφάσεις  υπαγωγής/συμβάσεις  /ή  όποια
άλλη  απόφαση προβλέπεται  στο  θεσμικό  πλαίσιο  της  δράσης  ενίσχυσης  με  τις
οποίες  χορηγήθηκαν  οι  ενισχύσεις  de minimis που  έχει  ήδη  λάβει,  οι  οποίες
θεωρείται ότι χορηγήθηκαν κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης τους.
Ειδικότερα:
-Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες  κατά την χρονική στιγμή της εξέτασης της
νέας  ενίσχυσης έχει  εκδοθεί  οριστική  απόφαση  ανάκλησης/απένταξης  και  ο
επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα σε αυτές δεν συνυπολογίζονται. 
-Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά τη χρονική στιγμή της εξέτασης της νέας
ενίσχυσης υπάρχει μείωση της τελικά χορηγούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την
αρχικά  εγκεκριμένη  με  σχετική  οριστική  διοικητική  πράξη  του  φορέα  που  την
χορήγησε και ο επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα για το υπόλοιπο ποσόν,
τότε για την σώρευση υπολογίζεται το τελικό μειωμένο ποσόν.
Επομένως το σύνολο των προϋποθέσεων ελέγχεται κατά τη στιγμή εξέτασης της
χορήγησης  της  νέας  ενίσχυσης  οπότε  θα  πρέπει  να  εξακριβώνεται  ότι  η  νέα
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ενίσχυση ήσσονος σημασίας  δεν οδηγεί  σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου των
200.000 ευρώ για περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Η όλη  ως  άνω αναφερομένη  διαδικασία  γίνεται  παράλληλα  με  την  χρήση  του
συστήματος  ώστε  ο  φορέας  αφενός  να  μπορεί  να  διασταυρώσει  τα  αληθή  της
υπεύθυνης  δήλωσης  του  δικαιούχου  και  αφετέρου  να  ενημερώνει  τα
Πληροφοριακό  Σύστημα  Σώρευσης  Κρατικών  Ενισχύσεων  ΑΜΕΛΛΗΤΙ  μετά  την
έγκριση,  ώστε  η  πληροφορία  να  είναι  διαθέσιμη  άμεσα  σε  όλους  τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού, τότε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
θα προβαίνει στην  έκδοση απορριπτικής απόφασης.  

5.4 Στην συνέχεια το αρμόδιο ΚΠΑ2 καλεί την επιχείρηση μέσω αποδεδειγμένης
ηλεκτρονικής  πρόσκλησης – κοινοποίησης,  να προσέλθει  για να παραλάβει  την
εγκριτική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Χρονικό διάστημα επιμήκυνσης

Το  χρονικό  διάστημα  λειτουργίας  της  εποχικής  ξενοδοχειακής  επιχείρησης  και
διατήρησης  των  θέσεων  εργασίας  για  το  οποίο  μπορούν  να  επιχορηγηθούν  οι
διατηρούμενες  θέσεις  ορίζεται  από  την  1η Νοεμβρίου  2017,  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει  τους  τέσσερις  μήνες  και  σε  καμία  περίπτωση  πέραν  της  28ης

Φεβρουαρίου 2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ποσό επιχορήγησης και όροι του προγράμματος

7.1  Οι  ημέρες  επιχορήγησης  της  ξενοδοχειακής  επιχείρησης  δεν  μπορούν  να
υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας που    δικαιούται   ο
ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος επιμήκυνσης της
λειτουργίας  της  ξενοδοχειακής  επιχείρησης  και  αφαιρούνται  από  την  τακτική
επιδότηση της ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος.
Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είναι ίσο με
το  ημερήσιο  επίδομα  ανεργίας,  που  δικαιούται  ο  ξενοδοχοϋπάλληλος  για  κάθε
ημέρα ασφάλισης του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά μήνα και τις 100 ημέρες
για όλο το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 29
του ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1.11.2013) όπως ισχύει.
Στην  περίπτωση  που  ο  επιχορηγούμενος  εργαζόμενος  (ωφελούμενος)
πραγματοποιήσει  περισσότερες  από  25  ημέρες  ασφάλισης  σε  ένα  μήνα  της
επιμήκυνσης,  θα  καταχωρηθούν  στη  σχετική  αναλυτική  κατάσταση  των
εργαζομένων μόνο 25 για το μήνα αυτό, χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν
στον ίδιο ή στον επόμενο μήνα.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν είχε συμπληρώσει τον
απαιτούμενο για την επιδότηση της ανεργίας του αριθμό ημερομισθίων, κατά την
έναρξη  του  χρονικού  διαστήματος  της  επιμήκυνσης,  τότε  ο  δικαιούχος
(ξενοδοχειακή επιχείρηση) δεν μπορεί να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του παρόντος
προγράμματος  για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.

7.2 Ο  ξενοδοχοϋπάλληλος,  μετά  τη  λήξη  της  επιμήκυνσης  και  αφού  δεν
απασχολείται πλέον στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, δύναται να λάβει τα ημερήσια
επιδόματα ανεργίας που δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιμήκυνσης μειωμένα
κατά  τις  ημέρες  ασφάλισης  που  πραγματοποίησε  κατά  το  χρονικό  διάστημα
επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
Η  επιδότηση  του  ξενοδοχοϋπαλλήλου  δεν  είναι  αναγκαία  προϋπόθεση  για  την
επιχορήγηση της επιχείρησης, η οποία μπορεί να επιχορηγηθεί και στην περίπτωση
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που ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο, μετά τη λήξη της
επιμήκυνσης, το δικαίωμα που είχε για επιδότηση κατά την έναρξή της. 

7.3 Η  δικαιούχος  ξενοδοχειακή  επιχείρηση,  κατά  το  χρονικό  διάστημα  της
επιμήκυνσης, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του εργαζόμενου, που είτε δεν
θα αποδεχθεί να απασχοληθεί σε αυτήν ή θα σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο την
εργασία  του  κατά  το  χρονικό  διάστημα  της  επιμήκυνσης,  με  άνεργο
ξενοδοχοϋπάλληλο  άλλης  ξενοδοχειακής  μονάδας  της  ίδιας  ξενοδοχειακής
επιχείρησης ή από άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση και να επιχορηγηθεί για αυτόν,
εφόσον όμως ο άνεργος ξενοδοχοϋπάλληλος είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο
αριθμό ημερών επιδότησης κατά το χρονικό διάστημα έναρξης της επιμήκυνσης.
 Ο εργαζόμενος που σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του κατά το
χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, δεν δύναται να επαναπροσληφθεί από την ίδια
ξενοδοχειακή  επιχείρηση  ή  ξενοδοχειακή  μονάδα  στα  πλαίσια  του  ανωτέρω
προγράμματος.

7.4 Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διενεργεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
διοικητικό και  επιτόπιο  (όπου απαιτείται)  έλεγχο  λειτουργίας  της  ξενοδοχειακής
επιχείρησης  ή  της  ξενοδοχειακής  μονάδας  κατά  το  χρονικό  διάστημα  της
επιμήκυνσης  των  εργασιών  της  και  συντάσσει  σχετική  έκθεση  διοικητικού  και
επιτόπιου (όπου απαιτείται) ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι
όροι του προγράμματος, θα προβαίνει σε απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Διαδικασία για την καταβολή της επιχορήγησης

8.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης  
Η επιχορηγούμενη δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση υποβάλει εντός 60 ημερών
μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο ανωτέρω
πρόγραμμα στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή η
ξενοδοχειακή μονάδα, την αίτηση καταβολής επιχορήγησης επισυνάπτοντας τα
εξής δικαιολογητικά: 

α) Αναλυτική κατάσταση των -εποχικών- ξενοδοχοϋπαλλήλων που απασχόλησαν,
με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης για καθένα τους,  κατά τη διάρκεια  του
χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης. 
Πιο συγκεκριμένα η κατάσταση - πίνακας αποτελείται από 9 στήλες, οι οποίες είναι
οι εξής: 
1η στήλη: αύξων αριθμός
2η στήλη: Επώνυμο ξενοδοχοϋπαλλήλου
3η στήλη: Όνομα ξενοδοχοϋπαλλήλου
4η στήλη: Αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
5η στήλη  (συμπληρώνεται  από  την  Υπηρεσία):  Ημέρες  ασφάλισης  κατά  το
τελευταίο  (πριν  από  το χρονικό  διάστημα   έναρξης  της  επιμήκυνσης)  12μηνο,
14μηνο ή διετία.
6η στήλη  (συμπληρώνεται  από  την  Υπηρεσία):  Ημέρες  τακτικής  επιδότησης
ανεργίας που θα δικαιούταν ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού
διαστήματος της επιμήκυνσης 
7η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό
διάστημα   της  επιμήκυνσης  (ημέρες  επιχορήγησης  της  εποχικής  ξενοδοχειακής
επιχείρησης)
8η στήλη: -τυχόν- Παρατηρήσεις  
9η στήλη  :  στήλη  της  υπεύθυνης  δήλωσης  με  τις  υπογραφές  των  εποχικών
ξενοδοχοϋπαλλήλων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για
το  οποίο  ζητείται  η  επιχορήγηση  ή  παραστατικά  σύμφωνα  με  τα  οποία  θα
αποδεικνύεται η πληρωμή αυτών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι υπογραφές
των εργαζομένων, είναι δυνατόν να υποβληθούν τα παραστατικά πληρωμής των
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εργαζομένων  (υπογεγραμμένες  μισθοδοτικές  καταστάσεις,  αντίγραφα
λογαριασμών μισθοδοσίας κλπ).

β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.),  οι οποίες μπορούν να υποβληθούν
και σε οπτικό δίσκο, συνοδευμένες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται
ότι τα στοιχεία που  εμπεριέχονται  είναι αληθή.    

γ) Γραμμάτια  είσπραξης  ή  βεβαίωση απόδοσης  ασφαλιστικών  εισφορών για  το
επιχορηγούμενο προσωπικό  στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή και στο  ΕΤΕΑΕΠ.  

- Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή
των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε π.χ. σε Υποκ/μα του
ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι
υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει  για τους μήνες που αναφέρονται στη
χρονική περίοδο της επιμήκυνσης).

- Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους
συναλλαγής  για  την απόδοση των ασφαλιστικών  τους εισφορών (π.χ.  Internet
Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο συναλλαγής
πληρωμής όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ)»,  «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ»,  «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ»  και  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  τα
αναγραφόμενα είναι ακριβή και αληθή. 
Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς
το ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα
πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή  εντός 60 ημερών από τη
λήξη  του  τελευταίου  μήνα  της  επιμήκυνσης και  στην  απόφαση  ρύθμισης  να
συμπεριλαμβάνεται  το  κρίσιμο   χρονικό  διάστημα  για  το  οποίο  ζητά  να
επιχορηγηθεί  η  επιχείρηση  και  εφόσον  οι  δόσεις  καταβάλλονται  κανονικά.  Σε
περίπτωση  που  η  ρύθμιση  δεν  είναι  ενήμερη,  η  αξίωση  για  καταβολή  της
επιχορήγησης θα απορρίπτεται, με την έκδοση  απόφασης  παραγραφής από τον
Προϊστάμενο  του ΚΠΑ2.
Εάν  η  Υπηρεσία  κρίνει  ότι  τα  παραπάνω στοιχεία  χρήζουν περαιτέρω έρευνας,
ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ (πρώην
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή/και του ΕΤΕΑΕΠ.

δ) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και  ωρών εργασίας  που έχει  υποβληθεί
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα  ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  - Σ.ΕΠ.Ε.  –
ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το τυχόν
Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιδοτούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης
και  Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας  Προσωπικού Νέας  Πρόσληψης).  Τα ανωτέρω
έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2),
στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ-  ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο δικαιούχος (εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση) υποβάλει στο κατά τόπο αρμόδιο
για  την  επιδότηση  του  ξενοδοχοϋπαλλήλου  γραφείο  ασφάλισης  του  ΚΠΑ2  την
ανωτέρω αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων με συμπληρωμένες τις στήλες 1η

έως  4η  μαζί  με  τη  «βεβαίωση  εργοδότη» ή  με  τα  ασφαλιστικά  βιβλιάρια  των
εργαζομένων  της  τελευταίας  διετίας.  Ο  αρμόδιος  υπάλληλος  του  ΚΠΑ2
συμπληρώνει  τις  στήλες  5η έως  6η βάσει  της  «βεβαίωσης  εργοδότη»  ή  των
ασφαλιστικών  βιβλιαρίων,  στα  οποία  σημειώνει  το  χρονικό  διάστημα  που  έχει
αιτηθεί  για  να  επιχορηγηθεί  η  ξενοδοχειακή  επιχείρηση  λόγω επιμήκυνσης  και
κατόπιν τα επιστρέφει στον δικαιούχο (εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση). 
Κατόπιν το γραφείο ασφάλισης,  αφού έχει ελέγξει ποιοι  ξενοδοχοϋπάλληλοι
δικαιούνται  επιδότηση  τακτικής  ανεργίας κατά  την  έναρξη  της
επιμήκυνσης, διαβιβάζει άμεσα τη συμπληρωμένη κατάσταση των εργαζομένων
στο  αρμόδιο  για  την  επιχορήγηση  της  ξενοδοχειακής  επιχείρησης  γραφείο
απασχόλησης  του  ΚΠΑ2.  Το  γραφείο  απασχόλησης  που  είναι  αρμόδιο  για  την
επιχορήγηση της εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης συμπληρώνει την 7η στήλη,
βάσει  της  «βεβαίωσης  εργοδότη»  με  τις  ημέρες  ασφάλισης  κατά  το  χρονικό
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διάστημα  της  επιμήκυνσης  την  οποία  προσκομίζει  ο  δικαιούχος  (ξενοδοχειακή
επιχείρηση).

Σημειώνεται  ότι  στην  περίπτωση  που  ένας  ξενοδοχοϋπάλληλος  δεν
δικαιούται  επίδομα  τακτικής  ανεργίας  κατά  την  έναρξη  του  χρονικού
διαστήματος  της  επιμήκυνσης,  η  εποχική  ξενοδοχειακή  επιχείρηση
(δικαιούχος)  δεν  μπορεί  να  επιχορηγηθεί  για  τον  συγκεκριμένο
ξενοδοχοϋπάλληλο.  Επίσης  στην  περίπτωση  που  κανένας  από  τους
ξενοδοχοϋπαλλήλους,  για τους οποίους η ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει
αιτηθεί την επιχορήγηση, δεν δικαιούται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά
την  έναρξη  του  χρονικού  διαστήματος  της  επιμήκυνσης,  τότε  η
ξενοδοχειακή  επιχείρηση  δεν  μπορεί  να  επιχορηγηθεί  στα  πλαίσιο  του
παρόντος προγράμματος.

Επίσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των απαραίτητων
δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης, που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο, περάν της προθεσμίας των 60 ημερών από τη λήξη του τελευταίου
μήνα  της  επιμήκυνσης,  τότε  η  αξίωση  για  καταβολή  της  επιχορήγησης,  θα
παραγράφεται μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2. 
Είναι  δυνατή η  επιμήκυνση  της ως άνω προθεσμίας  κατά εξήντα (60)  ημέρες,
ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας.  

8.2 Καταβολή της επιχορήγησης
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η ξενοδοχειακή
επιχείρηση ή η ξενοδοχειακή μονάδα, ύστερα από τον σχετικό διοικητικό έλεγχο
των  ημερών  ασφάλισης  του  επιχορηγούμενου  προσωπικού  μέσω  του
ολοκληρωμένου  πληροφοριακού  συστήματος  του  ΕΦΚΑ  –  πρώην  ΙΚΑ/ΕΤΑΜ,
συμπληρώνει την κατάσταση των εργαζομένων υπολογίζοντας και  το ποσό της
επιχορήγησης. 
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η ξενοδοχειακή
επιχείρηση  ή  η  ξενοδοχειακή  μονάδα,  ύστερα  από  το  σχετικό  έλεγχο  των
δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος) ή και τον τυχόν επιτόπιο έλεγχο και αφού
διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, προβαίνει
στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης. 

Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν ανταποκριθεί και δεν
προσέλθει στην Υπηρεσία, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (3 μήνες) τότε το
ποσό θα παραγράφεται μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2. 

     Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες,
ύστερα  από αίτηση της επιχείρησης και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας.

                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Επιδότηση ανεργίας ξενοδοχοϋπαλλήλου

Το  γραφείο  ασφάλισης  του  ΚΠΑ2,  που  είναι  αρμόδιο  για  την  επιδότηση  του
ξενοδοχοϋπαλλήλου,  εξετάζει  με  βάση  την  προαναφερθείσα  σημείωση  στη
«βεβαίωση  εργοδότη»  του  ξενοδοχοϋπαλλήλου,  αν  απασχολήθηκε  κατά  το
χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης και σε καταφατική περίπτωση θα του καταβάλει
τα  επιδόματα  ανεργίας  σύμφωνα  με  τον  παραπάνω  υπολογισμό  (ημερήσια
επιδόματα που θα δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιμήκυνσης μειωμένα κατά
τον αριθμό των ημερών εργασίας/ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν
και  για  τα  οποία  δικαιούται  να  επιχορηγηθεί  η  δικαιούχος  ξενοδοχειακή
επιχείρηση). Επιπλέον θα γνωστοποιήσει τη σχετική απόφαση στο αρμόδιο για την
επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, που τη διατηρεί στο φάκελο
της  επιχορήγησής  της,  αφού  θα  σημειώσει  τον  αριθμό  της  στην  κατάσταση
εργαζομένων.  
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Στην περίπτωση που απασχολήθηκε τότε θα του καταβάλει τα επιδόματα ανεργίας
σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό (ημερήσια επιδόματα που θα δικαιούνταν
κατά  την  έναρξη  της  επιμήκυνσης  μειωμένα  κατά  τον  αριθμό  των  ημερών
εργασίας/ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν και για τα οποία δικαιούται
να  επιχορηγηθεί  η  δικαιούχος  εποχική  ξενοδοχειακή  επιχείρηση).  Επιπλέον  θα
γνωστοποιήσει  τη  σχετική  απόφαση  στον  αρμόδιο  για  την  επιχορήγηση  της
επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, που τη διατηρεί στο φάκελο της επιχορήγησής
της. 
Αν  δεν  υπάρχει  σημείωση  του  αρμόδιου  για  την  επιχορήγηση  της  επιχείρησης
γραφείου απασχόλησης επάνω στις «βεβαιώσεις εργοδότη» σχετική με την αίτησή
της  για  επιχορήγηση,  θα  πρέπει  το  αρμόδιο  για  την  επιδότηση  του
ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης, πριν εκδώσει απόφαση, να επικοινωνήσει
με το αρμόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, για να
εξακριβώσει  αν ο ξενοδοχοϋπάλληλος έχει  ζητήσει  επιδότηση. Στη συνέχεια  θα
εκδώσει,  με  σχετική  αναφορά  της  επικοινωνίας  αυτής,  την  απόφαση  για  την
επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου την οποία θα γνωστοποιήσει και στο αρμόδιο
για την επιχορήγηση της  ξενοδοχειακής επιχείρησης γραφείο απασχόλησης.  
Η  γνωστοποίηση  εξασφαλίζει  τη  βεβαιότητα  ότι  δεν  θα  καταβληθούν  δύο
επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις  (στην  επιχείρηση  και  στον  ξενοδοχοϋπάλληλο
αντίστοιχα)  για  τις  ίδιες  ημέρες  ασφάλισης  κατά  το  χρονικό  διάστημα  της
επιμήκυνσης.
Το  αρμόδιο  γραφείο  απασχόλησης  για  την  επιχορήγηση  της  ξενοδοχειακής
επιχείρησης, οφείλει να διατηρεί φάκελο με τα στοιχεία της επιχορήγησης όπως
φωτοτυπία  της  «βεβαίωσης  εργοδότη» των  ξενοδοχοϋπαλλήλων  με  τις  ημέρες
ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, αποφάσεις σχετικά με την
επιδότηση  των  εργαζομένων,  υπεύθυνες  δηλώσεις  των  δικαιούχων  (εποχικών
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων)  κλπ,  από  όπου θα προκύπτει  ότι  η  ξενοδοχειακή
επιχείρηση  μπορεί  να  επιχορηγηθεί  για  τις  ημέρες  ασφάλισης  που  έχουν
καταχωρηθεί στην 7η στήλη και ότι για αυτές δεν επιδοτήθηκαν οι εργαζόμενοι. 

Κεφάλαιο 10

Διακοπή –Δημοσιονομική Διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από
οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι διατάξεις του
άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την
απόδοση στον ΟΑΕΔ , εφαρμόζονται  οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του
ν.4270/2014  (ΦΕΚ  143/Α΄)  και  του  άρθρου  91  παρ.  1  εδ.  1ο  του  Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), όπως ισχύει. 

Κεφάλαιο 11

Επίλυση διαφορών -Διαδικασία Ενστάσεων

Οποιαδήποτε  διαφορά  προκύψει  μεταξύ των δικαιούχων  και  των Υπηρεσιών
Απασχόλησης  του  ΟΑΕΔ,  επιλύεται  με  απόφαση  της  Επιτροπής  Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.:  635/8-3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-
2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  
Όλες  οι  ενστάσεις  θα  υποβάλλονται,  εντός  της  αποκλειστικής  προθεσμίας  των
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας.
Όλες  οι  υποβαλλόμενες  ενστάσεις  με  τα  τυχόν προσκομισθέντα  δικαιολογητικά
εξετάζονται από τον Προϊστάμενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του ΚΠΑ2. Μετά
τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της
αντίστοιχης  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  του  Οργανισμού  το  οποίο  θα  θέσει  το
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αίτημα  της  επιχείρησης   υπόψη  της  Επιτροπής  Εκδίκασης  Ενδικοφανών
Προσφυγών.

Κεφάλαιο 12

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου
του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο. Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η παρούσα
Δημόσια  Πρόσκληση  θα  καταχωρηθεί  και  στο  Πρόγραμμα  «Διαύγεια»
http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.]

                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                 

                                                                       

                                                                          Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
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