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Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους 

απασχόλησης, µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για 

τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας 
 
Την έντονη ανησυχία της, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος 
επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µε επιδότηση των 
εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας 
(αριθ. 19721/790/15.10.2010 και 26139/987/12.01.2011 ΚΥΑ), στις επιχειρήσεις, 
εξέφρασε µε επιστολή προς τον ∆ιοικητή ΟΑΕ∆, κ. Η. Κικίλια, την Πέµπτη 13 
Οκτωβρίου 2011, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ.  
Στην επιστολή αναφέρεται ότι πολλές επιχειρήσεις - µέλη του ΣΒΒΕ, που εντάχθηκαν 
στο πρόγραµµα και τήρησαν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 4 των παραπάνω ΚΥΑ 
για τη διατήρηση ίσου, τουλάχιστον, αριθµού µη επιχορηγούµενων εργαζοµένων µε 
τον αριθµό των επιχορηγούµενων, καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος, βρέθηκαν 
στη δυσάρεστη θέση να ζητείται από τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ 

η δέσµευσή τους για τη διατήρηση του συνόλου των εργαζοµένων που 
απασχολούσαν κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της υπαγωγής τους στο πρόγραµµα.  
Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 1 των παραπάνω ΚΥΑ, σκοπός του 
συγκεκριµένου προγράµµατος είναι η επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους 
απασχόλησης, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, 
ενώ το άρθρο 4, όπως αναφερθεί και παραπάνω, προβλέπει ότι η επιχείρηση 
συµµετέχει στο πρόγραµµα για το 50% του προσωπικού, που απασχολούσε, κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και µέχρι 80 / 30 άτοµα του προσωπικού κατά 
ανώτατο όριο, µε την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει ίσο, τουλάχιστον, αριθµό µη 
επιχορηγούµενων εργαζοµένων µε τον αριθµό των επιχορηγούµενων καθόλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος.  
Από τα παραπάνω και δεδοµένου ότι ρητά προβλέπεται ότι θα πρέπει να διατηρηθεί 
ίσος αριθµός µη επιχορηγούµενων εργαζοµένων µε τον αριθµό των 
επιχορηγούµενων, προκύπτει ότι επιχείρηση που επιδοτείται για 80 / 30 άτοµα του 
προσωπικού της, δηλαδή για το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, υποχρεούται, κατά τη 
διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, να διατηρήσει ισάριθµο αριθµό εργαζοµένων µε 
τους επιχορηγούµενους, δηλαδή, επίσης, 80/30 και συνολικά, 160/60. Εξάλλου, η 
παραπάνω ερµηνεία συνάγεται και από τον ίδιο τον τίτλο του προγράµµατος, το 
οποίο στοχεύει στην επιχορήγηση 200.000 θέσεων, για να διατηρηθούν 400.00 
θέσεις εργασίας (οι διπλάσιες).  
Επειδή, κατόπιν των παραπάνω, παρίσταται η ανάγκη να αποσαφηνισθεί το ζήτηµα 
του αριθµού των θέσεων εργασίας, που οφείλουν να διατηρήσουν οι 
επιχορηγούµενες επιχειρήσεις, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ ζήτησε κατά το συντοµότερο 
δυνατόν, διευκρίνιση του θέµατος.  
 
 
 


