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Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ−
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Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). ....
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ−
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Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). .........................................................
Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας, και του Σώ−
ματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
για το έτος 2015. ............................................................................
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρη−
σης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το 2015. ...........
Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επι−
χειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο βάσει των
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 208494/Δ2
(1)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−
ας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Επι−
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του
N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄
του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).
2. Τις διατάξεις του N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Ο., όπως διατυ−
πώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 42/670/30−06−2014
συνεδρίας της (θέμα Δ9 «Παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Δ.Π.Ο.»).
4. Την υπ’ αριθμ. 57/23−09−2014 Πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 192654/Υ1/27−11−2014
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγω−
γής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και
εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και δι−
δακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυ−
χίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά
αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στον
πίνακα που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ.
42/670/30−06−2014 (θέμα Δ9) συνεδρίας της Συγκλήτου
του Δ.Π.Θ., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θε−
ματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική
και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του N.
3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.
22 περ. β΄ του N. 4186/2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 208496/Δ2
(2)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ−
κειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Ελ−
ληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί−
ου Θράκης (Δ.Π.Θ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του
N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄
του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).
2. Τις διατάξεις του N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Ο., όπως διατυ−
πώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 41/670/30−06−2014
συνεδρίας της (θέμα Δ9 «Παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Ο.»).
4. Την υπ’ αριθμ. 57/23−09−2014 Πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 192654/Υ1/27−11−2014
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Οράκης, ακαδημαϊκού
έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστο−
ποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον
για την απόκτηση του πτυχίου το/ις έχουν αξιολογηθεί
επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως
αυτά αναγράφονται στο «Πρόγραμμα Σπουδών για την
Παιδαγωγική Επάρκεια του πτυχίου του Τμήματος»,
που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 41/670/
30−06−2014 (θέμα Δ9) συνεδρίας της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ, καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές
περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα
μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρα−
κτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του N. 3848/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄
του N. 4186/2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 49365/12458
(3)
Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας, και του Σώ−
ματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Ερ−
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το
έτος 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29−08−2014) « Οργανι−
σμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/95) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−09−2014) «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
δ) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ. 194/Α΄/22−11−2014) « Περί ανα−
λήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
3. Την αριθμόν οικ.38440/7537/3−11−2014 (ΦΕΚ 2972/Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα−
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω−
νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».
4. Την αριθμόν 40001/8107 (ΦΕΚ 3078/14−11−2014) από−
φαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 και ιδίως της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ’ αριθμ. 10894/
Δ1/1652/9−3−2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β΄/2009).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 άρθρο 6 παράγραφος
γ και το Π.Δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος
Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και τον Ν.4144/2013.
8. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 άρθρου 18 παράγρα−
φος 5.α (ΦΕΚ Α΄ 267/2007).
9. «Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−
2013».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 και άρ−
θρο 17 του Νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α΄/5−8−2011).
12. Την αριθμ. οικ.27129/120/23−8−2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2059/Β΄/2013).
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
στον ΚΑΕ 0512: 230.000 € περίπου του φορέα 33/120
του προϋπολογισμού μας έτους 201.5 στον οποίο έχει
εγκριθεί πίστωση ύψους 230.000 €.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
14. Την ανάγκη ελέγχου επιθεώρησης επιχειρήσεων
εκμεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες ως εκ της φύ−
σεως του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστη−
ριότητας λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις
ημέρες της εβδομάδος όπως:
Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Επιχειρήσεις συνεχούς Πύρας,
Μεταφορικά Μέσα κ.λπ. προς διαπίστωση εφαρμογής
των κείμενων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.
από υπαλλήλους που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο
του Σ.Ε.Π.Ε, καθώς και την καταπολέμηση της αδήλω−
της εργασίας και τις μνημονιακές υποχρεώσεις του
ΣΕΠΕ που απορρέουν ιδίως από τον Ν.4046/2012 και
του Ν.4093/2012, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απασχόληση κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες για 1.030 υπαλλήλους που υπηρετούν ή συν−
δράμουν το έργο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο παρ.
14 της απόφασης για το έτος 2015. Ο ανωτέρω αριθμός
των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με
αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού των ωρών
ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των
ωρών να υπερβεί τις 16 ώρες ανά υπάλληλο τον μήνα.
Η εργασία, θα παρέχεται κατά τις ώρες από 8:30
μέχρι 1.7:30. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση ορίζο−
νται οι Προϊστάμενοι των περιφερειακών Διευθύνσεων
του Σ.Ε.Π.E. και για την Κεντρική Υπηρεσία ο Ειδικός
Γραμματέας του Σ.Ε.Π.Ε, οι οποίοι θα βεβαιώνουν την
πραγματοποίηση των υπερωριών και την εκτέλεση του
αντίστοιχου έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 49364/12457
(4)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Ερ−
γασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας για το 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29−08−2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/95) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−09−2014) «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
δ) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22−11−2014) «Περί ανα−
λήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
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3. Την αριθμόν οικ.38440/7537/3−11−2014 (ΦΕΚ 2972/Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα−
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντω−
νίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».
4. Την αριθμόν 40001/8107 (ΦΕΚ 3078/14−11−2014) από−
φαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Περί Μεταβίβασης αρμοδιότητος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 και ιδίως της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ’ αριθμόν 10894/
Α1/1652/9−3−2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β΄/2009).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 και το Π.Δ. 136/1999
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί−
ας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και τον Ν.4144/2013.
8. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 άρθρου 18 παράγρα−
φος 5.α (ΦΕΚ Α΄ 267/2007).
9. «Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−
2013».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 και άρ−
θρο 17 του Νόμου 3996/2011. (ΦΕΚ 170Α΄/5−8−2011).
12. Την αριθμ. οικ.271.29/120/23−8−2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινοτικής Ασφάλισης
καν Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2059/Β΄/2013).
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
στον ΚΑΕ 0511: 460,000 € περίπου του φορέα 33/120
του προϋπολογισμού μας έτους 2015 στον οποίο έχει
εγκριθεί, πίστωση ύψους 460.000 €.
14. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σ.ΕΠ.Ε
για:
α) Διενέργεια ελέγχου στους τόπους εργασίας για
την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.
β) Επίλυση Εργατικών διαφορών.
γ) Την καταπολέμηση της. αδήλωτης και ανασφάλι−
στης εργασίας.
δ) Τις μνημονιακές υποχρεώσεις του ΣΕΠΕ που απορ−
ρέουν ιδίως από τον Ν.4046/201.2 και τον Ν. 4093/2012,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 1.030 υπαλ−
λήλων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σώ−
ματος Επιθεώρησης Εργασίας για τους λόγους που
αναφέρονται στο προοίμιο παρ. 14 της απόφασης για το
έτος 2015. Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί
να αυξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση
του αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο
συνολικός αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 20 ώρες
ανά υπάλληλο τον μήνα.
Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες
από 15:00 μέχρι 20:00 Υπεύθυνος για την παρακολούθη−
ση ορίζονται οι Προϊστάμενοι των περιφερειακών Διευ−
θύνσεων του Σ.Ε Π.E και για την Κεντρική Υπηρεσία ο
Ειδικός Γραμματέας τον Σ.Ε.Π.Ε, οι οποίοι θα βεβαιώνουν
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την πραγματοποίηση των υπερωριών και την εκτέλεση
του αντίστοιχου έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 43452/633
(5)
Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχει−
ρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο βάσει των διατά−
ξεων του αρ.8 του Ν.1545/1985.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του
Ν. 1545/1985 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανερ−
γία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 29 του Ν. 4144/2013
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατά−
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Ρύθμιση
εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας − επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
40 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(ΦΕΚ 180 Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 141 Α΄).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
10. Τις διατάξεις του Β.Δ. 405/1971 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Περί
οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπη−
ρεσιών του ΟΑΕΔ», όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄) «Περί
συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσε−
ως Ανεργίας», όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Κώδικας
Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.
13. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
14. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ−
σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι−
σχύσεων.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω−
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ
L352/24.12.2013
16. Την αριθμ. 3188/55/11−11/2014 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ (αριθμ. συνεδρ. 55/11−11−2014) που μας υποβλήθηκε
με το υπ’ αριθμ. 100561/24.11.2014 έγγραφό του.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων, της
διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ύψους της
επιδότησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος του προγράμμα−
τος
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 έως την 28η/29η
Φεβρουαρίου εκάστου έτους.
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − Χρηματοδότηση
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής
του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α΄/20−05−1985),
σύμφωνα με το οποίο ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιχορηγεί
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά,
εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση των −εποχικών−
εργαζομένων τους και κατά την περίοδο περιορισμού
ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυ−
ση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με οποια−
δήποτε άλλη de minimis ενίσχυση (Καν.1998/2006) 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 μετα−
φορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοεί−
ται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/20131.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφερό−
μενη 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 ακό−
λουθες σχέσεις μεταξύ τους:

1
Η παρ.4 του άρθρου 3 του Καν.140/2013 ορίζει ότι: «Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά το 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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α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι−
καιωμάτων 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, δι−
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού
της τελευταίας,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρ−
χική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα−
τικού 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 ψή−
φου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

σε λειτουργία περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες,
θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά αίτηση υπαγωγής
για κάθε μία ξενοδοχειακή μονάδα που αιτείται να επι−
χορηγηθεί.
Στην αίτηση θα αναφέρει τα βασικά στοιχεία της
ξενοδοχειακής επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέ−
φωνο, νόμιμο εκπρόσωπο, μετοχική σύνθεση κ.τ.λ.) και
της ξενοδοχειακής μονάδας για την οποία ζητάει επι−
χορήγηση, την ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί η
μονάδα, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε
κατά τον μήνα Οκτώβριο του έτους για το οποίο αιτείται
να επιχορηγηθεί, τη χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης
των εργασιών της και τον αριθμό των εργαζομένων
που θα απασχολήσει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Το χρονικό διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης
και διατήρησης των θέσεων εργασίας για το οποίο
μπορούν να επιχορηγηθούν οι διατηρούμενες θέσεις
ορίζεται από την 1η Νοεμβρίου, δεν μπορεί να υπερβαί−
νει τους τέσσερις μήνες και σε καμία περίπτωση πέραν
της 28ης/29ης Φεβρουαρίου.

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξε−
νοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε
μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Λειτουργούν εκτός της περιφέρειας της τέως Δι−
οικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκρο−
τήματος Θεσσαλονίκης,
Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και
Γ) Είναι εποχιακές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη
λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την
προηγούμενη πενταετία του έτους της έναρξης του
χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, και συγκε−
κριμένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι
28η/29η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα του−
λάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατή−
ρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή
είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή
να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που
προηγείται αυτού της έναρξης του χρονικού διαστή−
ματος της επιμήκυνσης), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν
τη συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο
έτος πριν την 10 Νοεμβρίου.
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουρ−
γούν από την 1η Νοεμβρίου του έτους που προηγείται
αυτού της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επι−
μήκυνσης και μετά, δεν επιχορηγούνται.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις
Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί ξενοδοχειακή
επιχείρηση για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η
Νοεμβρίου του έτους για το οποίο δύναται να επιχορη−
γηθεί είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην
ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Άρθρο 5
Διαδικασία Υπαγωγής
5.1 Η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση οφεί−
λει να υποβάλει εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση
της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, αίτηση υπαγωγής η
οποία είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού (www.oaed.gr). Στην περίπτωση που μια ξε−
νοδοχειακή επιχείρηση (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία) διατηρεί

Άρθρο 6
Χρονικό διάστημα επιμήκυνσης

Άρθρο 7
Ποσό επιχορήγησης και όροι του προγράμματος
7.1 Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επι−
χείρησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των
ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενο−
δοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστή−
ματος επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής
επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της
ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος.
Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστη−
μα 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.
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 υπόλοι−
πες να καταχωρηθούν στον ίδιο ή στον επόμενο μήνα.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εργαζόμενος
δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο για την επιδό−
τηση 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 προγράμ−
ματος για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.
7.2 Ο ξενοδοχοϋπάλληλος, μετά τη λήξη της επιμή−
κυνσης και αφού σταματήσει να απασχολείται 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 επιμή−
κυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
Η επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν είναι ανα−
γκαία προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχεί−
ρησης, η οποία μπορεί να επιχορηγηθεί και στην πε−
ρίπτωση που ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν ασκήσει για
οποιοδήποτε λόγο, μετά τη λήξη της επιμήκυνσης, το
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δικαίωμα που είχε για επιδότηση κατά την έναρξη
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 ξενοδοχοϋπάλλη−
λο άλλης ξενοδοχειακής μονάδας της ίδιας ξενοδοχει−
ακής 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.
7.4 Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διενεργεί, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, επιτόπιο και διοικητικό έλεγχο
λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά το
χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης των εργασιών της
και συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου. Εφόσον διαπι−
στωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος
θα προβαίνει σε απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής.
Άρθρο 8
Διαδικασία για την καταβολή της επιχορήγησης
8.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης
Η επιχορηγούμενη δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχεί−
ρηση υποβάλει εντός 60 ημερών μετά τη λήξη του
τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ
που ανήκει η ξενοδοχειακή μονάδα, την αίτηση κατα−
βολής επιχορήγησης επισυνάπτοντας τα εξής δικαι−
ολογητικά:
α) Αναλυτική κατάσταση των −εποχικών− ξενοδοχοϋ−
παλλήλων που απασχόλησαν, με τον αριθμό των ημε−
ρών 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 ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
5η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες
ασφάλισης κατά το τελευταίο (πριν από το χρονικό διά−
στημα έναρξης της επιμήκυνσης) 12μηνο, 14μηνο ή διετία
6η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες
επιδότησης που δικαιούται 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 ξενοδοχειακής επιχείρησης)
8η στήλη: −τυχόν− Παρατηρήσεις
9η στήλη: στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπο−
γραφές των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων ότι απα−
σχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για
το οποίο ζητείται η επιχορήγηση ή παραστατικά σύμ−
φωνα με τα οποία θα αποδεικνύεται η πληρωμή αυτών.
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των
εργαζομένων, είναι δυνατόν να υποβληθούν τα παρα−
στατικά πληρωμής των εργαζομένων (υπογεγραμμένες
μισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασμών
μισθοδοσίας κ.λπ.).
β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή,

συνοδευμένες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δη−
λώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
γ) Γραμμάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφα−
λιστικών εισφορών για το επιχορηγούμενο προσωπικό
στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής
ασφάλισης.
− Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η κατα−
βολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων
είσπραξης (αν η καταβολή έγινε π.χ. σε Υποκ/μα του
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 αντί−
γραφο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η
ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ−
ΝΗ», «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 ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή τους
οικείους ασφαλιστικούς φορείς, 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 επιχο−
ρηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις καταβάλ−
λονται 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 χρή−
ζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει
και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή του οικείου
ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης.
δ) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεω−
ρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.
Ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση) υποβάλει στο
κατά τόπο αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋ−
παλλήλου γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2 την ανωτέρω
αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων με συμπλη−
ρωμένες τις στήλες 1η έως 4η μαζί με τη «βεβαίωση
εργοδότη» ή με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζο−
μένων 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 επιχείρη−
ση λόγω επιμήκυνσης και κατόπιν τα επιστρέφει στον
δικαιούχο (ξενοδοχειακή επιχείρηση).
Κατόπιν το γραφείο ασφάλισης διαβιβάζει άμεσα τη
συμπληρωμένη κατάσταση των εργαζομένων στο αρ−
μόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχεί−
ρησης γραφείο απασχόλησης του ΚΠΑ2. Το γραφείο
απασχόλησης που είναι αρμόδιο για την επιχορήγηση
της ξενοδοχειακής επιχείρησης συμπληρώνει την 7η
στήλη, βάσει της «βεβαίωσης εργοδότη» με τις ημέρες
ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυν−
σης την οποία προσκομίζει ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή
επιχείρηση).
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Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης
ή και των απαραίτητων δικαιολογητικών για καταβολή
της επιχορήγησης, που αναφέρονται στην παρούσα πα−
ράγραφο, πέραν της προθεσμίας των 60 ημερών από
τη λήξη του τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης, τότε η
αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης, θα παραγρά−
φεται μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου
του ΚΠΑ2.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά εξήντα (60) ημέρες, ύστερα από απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
8.2 Καταβολή της επιχορήγησης
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) ύστερα από το σχετικό
έλεγχο των ημερών ασφάλισης του επιχορηγούμενου
προσωπικού μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, συμπληρώνει την κατάστα−
ση των εργαζομένων υπολογίζοντας και το ποσό της
επιχορήγησης.
Στη συνέχεια διαβιβάζει τη σχετική αίτηση επιχορήγη−
σης μαζί με την κατάσταση των εργαζομένων στη Δ/νση
Απασχόλησης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ. Το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΟΑΕΔ μετά από σχετική εισήγηση της
Διεύθυνσης Απασχόλησης, διατυπώνει γνώμη προς το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας, στην οποία θα καθορίζονται
ονομαστικά οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν και το
ύψος της επιδότησης ανά επιχείρηση για την οριζόμενη
κάθε φορά χρονική περίοδο.
Άρθρο 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 κα−
ταφατική περίπτωση θα του καταβάλει τα επιδόματα
ανεργίας σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό (ημε−
ρήσια επιδόματα που θα δικαιούνταν κατά την έναρξη
της επιμήκυνσης μειωμένα κατά τον αριθμό των ημε−
ρών εργασίας/ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε
αυτήν και για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η
δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση). Επιπλέον θα γνω−
στοποιήσει τη σχετική απόφαση στο αρμόδιο για την
επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης,
που τη διατηρεί στο φάκελο της επιχορήγησης της,
αφού θα σημειώσει τον αριθμό της στην κατάσταση
εργαζομένων που θα διαβιβάσει, κατά τα παραπάνω στη
Δ/νση Απασχόλησης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.
Αν δεν υπάρχει σημείωση του αρμόδιου για την επιχο−
ρήγηση της επιχείρησης γραφείου απασχόλησης επάνω
στις «βεβαιώσεις εργοδότη» σχετική με την αίτηση της
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για επιχορήγηση, θα πρέπει το αρμόδιο για την επιδό−
τηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης, πριν
εκδόσει απόφαση, να επικοινωνήσει με το αρμόδιο για
την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλη−
σης, για να εξακριβώσει αν αυτός έχει ζητήσει επιδότη−
ση. 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 επιχορή−
γηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης, οφείλει να δια−
τηρεί φάκελο με τα στοιχεία της επιχορήγησης όπως
φωτοτυπία της «βεβαίωσης εργοδότη» των ξενοδοχο−
ϋπαλλήλων με τις ημέρες ασφάλισης κατά το χρονι−
κό διάστημα της επιμήκυνσης, αποφάσεις σχετικά με
την επιδότηση των εργαζομένων, υπεύθυνες δηλώσεις
των δικαιούχων (ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) κ.λπ.,
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.
Άρθρο 10
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των εργοδο−
τών και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), θα επιλύεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρε−
σία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση
της απορριπτικής απόφασης.
Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις
Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδι−
κεύονται περαιτέρω στη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλω−
σης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχεί−
ρηση, η οποία εκδίδεται κάθε έτος και αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. (www.oaed.gr).
Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Π/Υ του ΟΑΕΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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*02036373112140008*
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