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ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση – συµπλήρωση των 200064/15-03-2007 (ΦΕΚ 430/Β’28-03-2007) και
20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β’19-10-2010) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/82 (A.70) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων»,
όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 και 7 του ν.1836/89 (A.79), το άρθρο 6 του ν. 2434/96
(A.188) και τις διατάξεις του Π. ∆/τος 245/1986 (Α 117).
2. Τις διατάξεις του ν.1346/83 (Α 46) «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας και ρύθµιση διαφόρων θεµάτων»
3. Τις διατάξεις του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις» (A 258).
4. Τις διατάξεις του ν.2434/96 (A 188 ) «Μέτρα Πολιτικής για την απασχόληση και την
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (A. 98).
6. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 368/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας» (A.163), όπως
ισχύει σήµερα.
7. Τις διατάξεις του Ν. ∆/τος 212/69 «Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως του Οργανισµού
Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού» (A.112).
8. Την υπ’ αριθµ. 3802/19-12-2006 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., η οποία µας διαβιβάστηκε
µε το αριθµ. Β102859/25-01-2007 έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του
Ο.Α.Ε.∆.
9. Τις υπ’ αριθ. 3334 και 3335/3-8-2010 αποφάσεις του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., οι οποίες µας
διαβιβάσθηκαν µε το υπ’ αριθ. Β129961/6-8-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών
Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.∆.
10. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247)
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12. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).
13. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 43408/ΕΥΘΥ/2041/79-2009 Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L210/25 της 31/07/2006).
15. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1784/1999 (ΕΕ L210/12 της 31/07/2006).
16. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου
περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ Λ371/1 της 27/12/2006).
17. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για την
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de
minimis) (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L379/5 της 28/12/2006).
18. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία που αφορά την Υλοποίηση και διαχείριση
προγραµµάτων.
19. Την ισχύουσα Φορολογική Νοµοθεσία και ιδίως το νοµότυπο των φορολογικών στοιχείων και
παραστατικών.
20. Την ανάγκη δηµιουργίας συστήµατος διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου
και εξειδίκευσης των ενεργειών των προγραµµάτων εξατοµικευµένης παρέµβασης.
21. Την µε αριθµό C/2007/5534/12-11-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 2007-2013 του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
22. Τις διατάξεις του Π.∆. 63/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α’)
23. Την αριθµ. Υ350/2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των
αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου».
24. Τις αριθµ. 200064/15-03-2007 (ΦΕΚ 430/Β’28-03-2007) και 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ
1663/Β’19-10-2010) Κ.Υ.Α.
25. Την αριθµ. 2730/26-07-2011 Απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. που διαβιβάστηκε στην
υπηρεσία µας µε το αριθµ. Β131121/01-08-2011 Έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών
Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.∆.
26. Το γεγονός ότι από την ακόλουθη τροποποίηση δεν προκαλείται αύξηση της
προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Αποφασίζουµε
Την τροποποίηση – συµπλήρωση των 200064/15-03-2007 (ΦΕΚ 430/Β’28-032007) και 20537/752/18-10-2010 (ΦΕΚ 1663/Β’19-10-2010) Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων ως εξής:

Είναι δυνατή η συνέχιση, των υλοποιούµενων µε τις 200064/15-03-07 και
20537/752/18-10-2010 ΚΥΑ προγραµµάτων επιχορήγησης στα οποία έχουν υπαχθεί για
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απασχόληση ΑµεΑ επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού και οι οποίες συγχωνεύθηκαν ή
λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση, σε κάθε έναν εξυπηρετούµενο δήµο ή σε νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που υπάγεται σε αυτόν ή σε κοινωφελή επιχείρηση του δήµου ή
στην περιφέρεια ή στην επιχείρηση αυτής που αναλαµβάνει την εκπλήρωση των σκοπών της
επιχείρησης που λύεται. Τα άτοµα µε αναπηρία που θα µεταφερθούν στους δήµους ή σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που υπάγονται σε αυτούς ή στις περιφέρειες θα
απασχοληθούν σε υπηρεσίες που ασκούν αρµοδιότητες οι οποίες άπτονται δηµόσιας εξουσίας
και όχι σε οικονοµικές δραστηριότητές τους.
Οι ανωτέρω φορείς και επιχειρήσεις, οι οποίοι θα συνεχίσουν την υλοποίηση των
προγραµµάτων αυτών, θα επιχορηγηθούν από την ηµεροµηνία µεταφοράς των εργαζοµένων
και για το υπολειπόµενο διάστηµα, µέχρι τη συµπλήρωση του συνολικού επιχορηγούµενου
διαστήµατος (36 µήνες).
Οι υφιστάµενες στις ανωτέρω ΚΥΑ και ερµηνευτικές εγκυκλίους δεσµεύσεις, σχετικά
µε την οφειλόµενη σε απόλυση µείωση των θέσεων εργασίας, ισχύουν µόνο για το
επιχορηγούµενο προσωπικό, το οποίο σε εφαρµογή του Ν. 3852/2010 (όπως ισχύει)
µεταφέρεται µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος στους προβλεπόµενους ανωτέρω
φορείς και επιχειρήσεις.
Εκ της ανωτέρω τροποποίησης δεν προκαλείται αύξηση της προϋπολογισθείσας
δαπάνης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στις ανωτέρω ΚΥΑ. Λεπτοµέρειες εφαρµογής
των προγραµµάτων εξειδικεύονται περαιτέρω µε εγκυκλίους του ΟΑΕ∆.
Η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΟΑΕ∆-∆ιοίκηση
1. Γραφ. κ. ∆ιοικητή
2. Υπηρεσία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων
Β. Εθνικό Τυπογραφείο – Καποδιστρίου 34, 10432, Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κας Γεν. Γραµµατέα
3. Γραφ. κ. Γεν. ∆/ντή Εργασίας
4. ∆/νση ∆18/ΙΙ
5. Κ.Φ.
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