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Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. 16550/2811-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Προκήρυξη

Δράσης:

Πρόγραμμα

επιχορήγησης

επιχειρήσεων

για

την

απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών» (Β’ 3860)

Προς άρση των ερμηνευτικών δυσχερειών κατά την εφαρμογή της με αριθμ. 16550/28-112016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 3860)
παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:
1.

Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 4.2 «Ωφελούμενοι-Άνεργοι» του

άρθρου 4, που ορίζει ότι στους ωφελούμενους του προγράμματος εντάσσονται άνεργοι
ηλικίας 30-49 ετών, είναι ότι οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της
ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο και το 50ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία
υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
2.

Προκειμένου για την αποτελεσματική αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,

κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 7.2 της ως άνω απόφασης, τα
όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης δύνανται να ζητούν από τους
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δυνητικά δικαιούχους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων με
σκοπό της ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης.
Επίσης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης
(παράγραφοι 7.2 και 7.3), ο δυνητικά δικαιούχος δύναται με έγγραφο αίτημά του προς την
αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) να προβεί σε αλλαγή των επιθυμητών προσόντων πρόσληψης
(π.χ. ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), καθώς επίσης και σε αλλαγή της
κατηγορίας του ανέργου (άνεργοι με τρίμηνη τουλάχιστον εγγεγραμμένη ανεργία ή
μακροχρόνια άνεργοι) εφόσον δεν ευρίσκονται άνεργοι που να πληρούν τα επιθυμητά
προσόντα που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση του δυνητικά δικαιούχου.
3.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, ενημερώνουν το

κοινό σχετικά με την στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία παρέχοντας και στον
διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το
επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και να
επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος οι δικαιούχοι για όλες τις

τροποποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» υποχρεούνται
να απευθύνονται αρχικά και να ενημερώνουν το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), η οποία προβαίνει στις
απαραίτητες κατά περίπτωση ενέργειες,

προκειμένου να υποβάλλουν εγγράφως το

αίτημά τους. Στη συνέχεια θα γίνεται η καταχώρηση του σχετικού αιτήματος στο ΠΣΚΕ από
τους δικαιούχους.
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