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Ξενοδοχειακή επιχείρηση συνεχούς λειτουργίας διαµαρτυρήθηκε στο
Συνήγορο του Πολίτη για την ανάκληση υπαγωγής της στο «Πρόγραµµα
διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας µε επιχορήγηση µέρους των εργοδοτικών
εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας» (Κ.Υ.Α.
11358/422/7.7.2010-ΦΕΚ 1075 Β΄), στο οποίο είχε ενταχθεί για επτά (7) θέσεις
εργασίας. Αρχικά, η τοπική υπηρεσία (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆ προέβη στην ανάκληση δύο
(2) επιχορηγούµενων θέσεων µε την αιτιολογία ότι η επιχείρηση µετέβαλε το
καθεστώς απασχόλησης δύο εργαζόµενων (από πλήρη σε µερική απασχόληση). Στη
συνέχεια, η Επιτροπή Επίλυσης Ενστάσεων του ΟΑΕ∆, εξετάζοντας σχετική ένσταση
της επιχείρησης, αποφάσισε την απόρριψη του αιτήµατός της και την ανάκληση του
προγράµµατος για όλες τις επιχορηγούµενες θέσεις εργασίας. Σε µεταγενέστερες δε
αιτήσεις θεραπείας της επιχείρησης, ο ΟΑΕ∆ ενέµεινε στην άποψη ότι δεν είναι
δυνατή η επανεξέταση της υπόθεσης, λόγω µη προσκόµισης νεότερων στοιχείων
από την επιχείρηση, ικανών να ανατρέψουν το σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφό του προς τον ΟΑΕ∆ επεσήµανε ότι:
- Με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης, η µεταβολή του καθεστώτος απασχόλησης των
δύο (2) εργαζόµενων στην επιχείρηση επήλθε σε χρόνο προγενέστερο της αίτησης
υπαγωγής στο πρόγραµµα. Εποµένως, θα έπρεπε να θεωρηθεί στοιχείο κρίσιµο και
να έχει αξιολογηθεί σε προγενέστερο στάδιο, δηλαδή πριν από την έκδοση της
εγκριτικής απόφασης, δεδοµένου ότι υφίστατο κατά το χρόνο υποβολής του
αιτήµατος της επιχείρησης για την υπαγωγή στο πρόγραµµα των εν λόγω δύο
θέσεων.
- Η εκ των υστέρων ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης
στο πρόγραµµα για το σύνολο των επιχορηγούµενων θέσεων εργασίας µε απόφαση
της Επιτροπής Επίλυσης Ενστάσεων του ΟΑΕ∆, ακόµα και αν παρέχεται ως
δυνατότητα µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο, έχει αρνητικές επιπτώσεις στη
ρευστότητα της επιχείρησης και τη βιωσιµότητα των θέσεων εργασίας. Παράλληλα,
επιτείνει συσσωρευµένα προβλήµατα λόγω της οικονοµικής κρίσης, υπονοµεύοντας
στην πράξη µακροπρόθεσµα το στόχο του προγράµµατος που είναι η διατήρηση των
θέσεων εργασίας.
- Από τις διατάξεις που ρυθµίζουν τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις υπαγωγής
στο πρόγραµµα, το χρόνο υποχρεωτικής απασχόλησης και τις δεσµεύσεις που
αναλαµβάνει η υπαγόµενη στο πρόγραµµα ξενοδοχειακή επιχείρηση, η έµφαση
δίνεται στην υποχρέωση διατήρησης του αριθµού των επιχορηγούµενων θέσεων
εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, και όχι στην υποχρέωση διατήρησης
του ίδιου καθεστώτος απασχόλησης.
Ύστερα από την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, και µετά την κατάθεση
υπεύθυνων δηλώσεων των υπαλλήλων της επιχείρησης ότι η µεταβολή του
καθεστώτος απασχόλησης/µείωση ωρών εργασίας πραγµατοποιήθηκε µε τη
συναίνεσή τους, η Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων του ΟΑΕ∆ αποφάσισε τη συνέχιση
του προγράµµατος για την επιχείρηση, για το σύνολο των επιχορηγούµενων επτά (7)
θέσεων εργασίας.
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