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Αριθ. Πρωτ.:66

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Ερωτήσεων /ΑΚΕ 
                      Αθήνα 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ:Σχετικά  με  προβλήματα στην εφαρμογή του  προγράμματος  επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με
έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού
και τεχνολογικού τομέα.

ΣXET.:  H με  αρ. πρωτ. 3344/444/18-1-2021 ΕΡΩΤΗΣΗ/ ΑΚΕ .
        

Σε  απάντηση  του  ανωτέρω  σχετικού  που  κατατέθηκε  στη  Βουλή  από  τους
Βουλευτές,κ.  κ.  Σαρακιώτη  Ιωάννη,  Αβραμάκη  Ελευθέριο,  Αλεξιάδη  Τρύφωνα,
Αναγνωστοπούλου  Σία,  Αυλωνίτη  Αλέξανδρο-Χρήστο,  Βαρδάκη  Σωκράτη,  Βέττα
Καλλιόπη, Γιαννούλη Χρήστο, Γκιόλα Ιωάννη, Ζαχαριάδη Κωνσταντίνο, Ηγουμενίδη
Νικόλαο,  Καρασαρλίδου  Φρόσω,  Κασιμάτη  Νίνα,  Καφαντάρη  Χαρά,  Κόκκαλη
Βασίλειο, Λάππα Σπύρο, Μάλαμα Κυριακή ,Μαμουλάκη Χαράλαμπο, Μάρκου Κώστα,
Μεϊκόπουλο  Αλέξανδρο,  Μπάρκα  Κωνσταντίνο,  Μωραΐτη  Θάνο,  Νοτοπούλου
Αικατερίνη, Παπαδόπουλο Σάκη, Παπανάτσιου Αικατερίνη ,Παππά Νικόλαο, Πούλου
Παναγιού,  Ραγκούση  Ιωάννη,  Σκουρλέτη  Παναγιώτη,  Σκουρολιάκο  Παναγιώτη,
Τζούφη  Μερόπη,  Τριανταφυλλίδη  Αλέξανδρο,  Τσίπρα  Γεώργιο,  Χατζηγιαννάκη
Μίλτο και Χρηστίδου Ραλλία , σας πληροφορούμε τα εξής: 

Ο  ΟΑΕΔ  αποτελεί  το  κύριο  όργανο  της  κυβερνητικής  πολιτικής  για  την
ενίσχυση της απασχόλησης και της αντιμετώπισης της ανεργίας, σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση. Στο
πλαίσιο αυτό, ως δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ),συνιστά τη
βασική  δομή  για  την  εφαρμογή  της  Ευρωπαϊκής  Στρατηγικής  για  την
Απασχόληση  (EES)  2020  και  για  τις  δράσεις  κοινωνικής  προστασίας  που
σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό. 

Αναφορικά,  πάντως,  με  το  “Πρόγραμμα επιχορήγησης  επιχειρήσεων για  την
απασχόληση  15.000  ανέργων  νέων  ηλικίας  18-29  ετών,  με  έμφαση  στους
πτυχιούχους  ανωτάτων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  πανεπιστημιακού  και
τεχνολογικού τομέα”, σημειώνεται ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της
αριθ.  34715/785/20-6-2018  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  2414/Β/25.06.2018)  του  σχετικού
προγράμματος, προβλέπεται ότι:
“Μετά  τη  λήξη  κάθε  διμήνου  απασχόλησης,  η  επιχείρηση  υποβάλλει  εντός
ενενήντα (90) ημερών  αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, για καταβολή της
επιχορήγησης,  στο  Γραφείο  Απασχόλησης  του  ΚΠΑ2  της  έδρας  ή  του
υποκαστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος”
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Το  εν  λόγω πρόγραμμα υλοποιείται  από  τον  Ιούνιο  του  2018 και   έως  την
31/12/2020  η  συνολική  προκληθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των
31.258.455.01 ευρώ και κατανέμεται κατά έτος, ως εξής:

 2018:   227.462,97
 2019: 15.512.957,57
 2020:15.518.034,47

Όσον  αφορά  ειδικότερα  την  καθυστέρηση  καταβολής  επιχορηγήσεων,  στο
πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος,  που σημειώθηκε το τελευταίο  χρονικό
διάστημα στην περιοχή της Φθιώτιδας, σημειώνεται ότι αυτή οφείλεται  κατά
κύριο λόγο στον αυξημένο όγκο δραστηριότητας της υπηρεσίας ΚΠΑ2 Λαμίας
Εργασίας  και την αναστολή λειτουργίας της λόγω Covid-19, σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ, σε συνδυασμό βέβαια  με την υποστελέχωση του αρμόδιου
Γραφείου Εργασίας. 

Η  διοίκηση  του  ΟΑΕΔ   σε  συνεργασία  με  την  Περιφερειακή  Διεύθυνση
Θεσσαλίας  επιλήφθηκε  άμεσα  του  θέματος  των  καθυστερήσεων,  με  την
συνδρομή υπηρεσιών ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της εν λόγω  Περιφερειακής Δ/νσης,
προκειμένου να διεκπεραιωθούν τα αιτήματα των πολιτών και να εξομαλυνθεί
η κατάσταση το συντομότερο δυνατό.

                                    

                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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