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ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΜΖΔΧΝ  

ΑκΔΑ Άηνκα κε αλαπεξία. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε άηνκα κε θηλεηηθή ή/θαη 
αηζζεηεξηαθή αλαπεξία (πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο) ή/θαη ςπρηθή/λνεηηθή/ 
γλσζηηθή θ.ιπ. αλαπεξίεο. 

Αλαζέηνπζα αξρή Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

Αλάθηεζε Ζ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηνλ 
ιαβφληα γηα κε λφκηκε αηηία. 

ΑΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζην 
πιαίζην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο µεηξήζηµνπο 
ζηφρνπο θαη πεξηιακβάλεη νκάδα πξάμεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Αρξεσζηήησο  
Καηαβιεζέλ Πνζφ 

Κάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο παξαδνζέλ πξντφλ, έξγν ή 
ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έληαμεο κε ηελ 
νπνία αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

ΓΑ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο ή 
ηδησηηθφο θνξέαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Γεκφζηα Γαπάλε Κάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ή ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαξζξσηηθψλ 
ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαζψο θαη θάζε παξφκνηα δαπάλε. Κάζε 
ζπκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξάμεσλ θνξέσλ ή 
ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα, µίαο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ 
αξρψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 
2004/18/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 31

εο
 

Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ  λνείηαη σο παξεκθεξήο 
δαπάλε. 

Γεκνζηνλνκηθή Γηφξζσζε Ζ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζε 
έλα έξγν ή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηα 
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ε νπνία είλαη αλάινγε 
ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη. 

Γηθαηνχρνο Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ 
έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ 
ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο πλζήθεο, νη δηθαηνχρνη είλαη δεκφζηεο ή 
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκέλν έξγν θαη ιακβάλνπλ δεκφζηα 
ελίζρπζε. 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΜΔ Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο.  
Ζ κία (1) εηήζηα κνλάδα εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζε έλα άηνκν πνπ εξγάζηεθε 
ζηελ επηρείξεζε, ε γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, κε θαζεζηψο πιήξνπο 
απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ εμεηαδφκελνπ έηνπο. Ζ εξγαζία 
ησλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ εξγαζηεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ή πνπ 
εξγάζηεθαλ κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο ε επνρηαθά, ππνινγίδεηαη σο 
θιάζκαηα ΔΜΔ.  

ΔΠ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Έγγξαθν ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
θαη ην νπνίν θαζνξίδεη µία αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή µε ηε ρξήζε ελφο 
ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζα επηηεπρζεί µε ηε ζπλδξνκή ελφο 
Σακείνπ ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα γηα ηα 
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα «Πξνζπειαζηκφηεηα» θαη «Πεξηβάιινλ θαη 
αεηθφξνο αλάπηπμε 2007-2013», µε ηε ζπλδξνκή ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ηνπ 
ΔΣΠΑ. 

ΔΠΔΑΑ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ» 

ΔΓΔΚ Δληαίν χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ 
Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΚΣ 
ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ (2007-2013) γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 
πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο 

ΔΠΑ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο: Σν έγγξαθν πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην 
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Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζε δηάινγν µε ηελ 
Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ην νπνίν απνηειεί κέζν αλαθνξάο 
γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) 
θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. 

ΔΤΓ ΔΠΑΔ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

Eπξσπατθή Δπηηξνπή Δπξσπατθή Δπηηξνπή (εθεμήο Δπηηξνπή) 

ΔΦΓ 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, σο νξίδεηαη ζην Ν.3614/07 (ΦΔΚ 267/Α) 
(άξζξν 4 παξ. 4γ): Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο ή ππεξεζία, ε νπνία 
ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή αξρήο πηζηνπνίεζεο, θαη εθηειεί 
θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε µε δηθαηνχρνπο πνπ 
πινπνηνχλ πξάμεηο. Ωο ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο δχλαηαη λα επηιεγεί 
λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ή 
αλαπηπμηαθή αλψλπκε εηαηξεία ΟΣΑ, κεηά απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ν 
νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) 
λα έρεη θεξεγγπφηεηα θαη λα παξέρεη εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 
γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, β) λα 
δηαζέηεη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή 
ηκήκαηφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηάκεζνο θνξέαο επηιέγεηαη κεηά απφ 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, απαηηείηαη ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο. Ζ ζχκβαζε 
αλάζεζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηνπ 
ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

ΔΦΔΠΑΔ 
Δλδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013 (ΔΠΑΔ). 

€ Δπξψ. 

ΠΚΔ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. 

Παξαηππία Κάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε νπνία πξνθχπηεη απφ πξάμε 
ή παξάιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα δεκηψζεη 
ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, µε ηνλ θαηαινγηζκφ ζηνλ 
θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο. 

ΠΓΔ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

Πξάμε/Έξγν ΔΠΔΑΑ Έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε θξηηήξηα πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ άμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη. 

ΑΔ πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ. 

ΓΔ χζηεκα Γηαρείξηζεο Διέγρνπ. 

ΣΠΔ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

ΤΠΑΤΓ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 
εθδηδφκελε ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3614/07, κε ηελ νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί θαλφλεο ηνπ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ 
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. Ζ ηζρχνπζα είλαη ε 14053/ΔΤ 
1749/27.03.08 (ΦΔΚ 540 Β’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 43804/ΔΤΘΤ 
2041 (ΦΔΚ 1957/Β/09.09.2009) θαη κε ηελ Τ.Α 28020/ΔΤΘΤ1212 (ΦΔΚ 
1088/Β/19.07.2010). 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο Σν Τπνπξγείν ή ε Πεξηθέξεηα ή ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ν νπνίνο έρεη ηελ 
επζχλε απφδνζεο ησλ πηζηψζεσλ ζην δηθαηνχρν ή ζηνλ ελδηάκεζν θνξέα 
δηαρείξηζεο ζηελ πεξίπησζε πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

Φνξέαο ηεο 
Δπέλδπζεο/Φνξέαο 
πινπνίεζεο 

Άηππνο, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πιαίζην ησλ 
θαζεζηψησλ ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο πλζήθεο. 
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1. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ      
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ 
Απξνβιέπησλ», έρεη βξαρππξφζεζκν θαη κέζν-καθξνπξφζεζκν νινθιεξσκέλν 
ραξαθηήξα, επηδηψθνληαο ζε πξψην ρξφλν ηελ άκεζε ζηήξημε λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ηεο απαζρφιεζεο ζε απηέο, πξνο αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 
πιήηηεηαη απφ ηελ θξίζε θαη ζε δεχηεξν ρξφλν ηελ αλάπηπμή ηνπο, ζε κία 
πξνζπάζεηα αλαζηξνθήο ηεο χθεζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλίζηαληαη ζηα παξαθάησ:  

 Πξνψζεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απαζρφιεζε θαη επαλέληαμή ηνπ 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 πκβνιή ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηζηνχ. 
 Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.  
 Γηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη  
 Αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο,  

ζε πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη απφ απξφβιεπηεο ηνπηθέο ή ηνκεαθέο θξίζεηο πνπ 
ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηπρφλ αλαδηάξζξσζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ή κε ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ. 

Δπηδίσμε θαη δεηνχκελν είλαη, αθελφο κελ ε αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ ζπλεπεηψλ 

κηαο θξίζεο, φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 51 ηνπ ΔΚ 1083/2006, αθεηέξνπ δε ε 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε θαη 

ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο, έηζη ψζηε λα 

αλαθηήζνπλ κηα δπλακηθή θαη λα επαλεληαρζνχλ ηφζν ζηνλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

ηζηφ ηεο ρψξαο φζν θαη ζην Δπξσπατθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

 
 

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη γεγνλφηα: 

Ζ Διιάδα ηελ παξνχζα ζηηγκή βξίζθεηαη ζην κέζνλ κηαο βαζηάο δεκνζηνλνκηθήο θαη 
αλαπηπμηαθήο θξίζεο, ε νπνία έρεη επεθηαζεί ζην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 
ρψξαο. Βαζηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηεο θξίζεο είλαη ηα θάησζη: 

 Έιιεηκκα 10,5% ηνπ ΑΔΠ θαη Γεκφζην ρξένο χςνπο  328 δηο € (ζηνηρεία 
2010). 

 Μείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4,5% θαη 5,5% (πξφβιεςε) γηα ηα έηε 2010 θαη 2011. 

 Αλεξγία ηεο ηάμεο ηνπ 15,5%, θαη κε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 31% ζηελ 
ειηθηαθή νκάδα 15-29 εηψλ. 

 Ηζρπξφο πεξηνξηζκφο ηεο ξεπζηφηεηαο, ιφγσ κείσζεο ηδησηηθψλ θαηαζέζεσλ 
ζηηο ηξάπεδεο θαη αδπλακία ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ λα  ρξεκαηνδνηεζνχλ 
απφ ηελ ειεχζεξε ηξαπεδηθή αγνξά. 
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Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ επηβίσζε ησλ Διιεληθψλ ΜΜΔ. Ζ ζπρλφηεηα 
κε ηελ νπνία θιείλνπλ νη λέεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα 
κεγάινπ αξηζκνχ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε απηέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ. 

χκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο κειέηεο (ΔΒΔΑ, ΗΟΒΔ, ΓΔΔΒΔ), φινη νη ηνκείο 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ πιεγεί θαη δερζεί ηηο επηπηψζεηο ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο. ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ε κεηαπνίεζε έρεη επεξεαζηεί 
αξλεηηθά, ηδηαίηεξα ζηελ  ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ αξρηθψλ 
ζηαδίσλ ιεηηνπξγίαο . 
Ζ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδνληαη θαη ηαπηφρξνλα 
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ην χςνο ηεο αλεξγίαο. 
Δπεξεάδεηαη έηζη, ηφζν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα φζν θαη ε απαζρφιεζε. 
Σν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη επεξεαζηεί αηζζεηά απφ ηελ νηθνλνκηθή 
θξίζε μεπεξλά ην 80%. 
Σν 2009 ν πεξηνξηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είρε εληνπηζηεί ζηηο 
θαηαζθεπέο θαη ζηε βηνκεραλία, ελψ ην 2010 επεθηάζεθε ζηνπο θιάδνπο ηνπ 
εκπνξίνπ φζν θαη άιισλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο νηθνλνκίαο. 

Πεξηζζφηεξν επάισηεο εκθαλίδνληαη νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, ελψ ζε 
επίπεδν θιαδηθήο αλάιπζεο εκθαλίδεηαη ε επηξξνή ζηνπο θιάδνπο ηεο έλδπζεο - 
ππφδεζεο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, εθδφζεηο - εθηππψζεηο. 
Καηαγξάθεηαη πηψζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο απφ λένπο επίδνμνπο 
επηρεηξεκαηίεο θαη σο θχξηα αηηία (46%) γηα ηελ αλαζηνιή πξνθξίλεηαη ε έιιεηςε 
επαξθνχο θεξδνθνξίαο. 
Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιήηηνληαη αηζζεηά απφ ηελ θξίζε θαηαγξάθεηαη 
νινέλα θαη κεγαιχηεξνο. 
Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη σο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηηο επηρεηξήζεηο 
είλαη: 
 Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
 Άλνδνο ηεο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ. 
 Έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θεθαιαίσλ. 
 Ζ κείσζε ηνπ ηδίξνπ απνηειεί θαζνιηθφ πξφβιεκα, αθνχ κεηψζεθε ην 2009 ζε 

ζρέζε κε ην 2008 θαηά 1/3 πεξίπνπ. Εεκηά εκθαλίδεηαη ην 38% ηνπ ζπλφινπ κε 
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο απφ ηνπο πειάηεο αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ 
πξφβιεκα. 

 Ζ πηψζε ηνπ ηδίξνπ θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Σν 40,6% αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ θαη 
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ην 35% θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο 
πξνκεζεπηέο, 23% δπζθνιεχεηαη λα πιεξψλεη έγθαηξα ηα ελνίθηα θαη 
ινγαξηαζκνχο ΓΔΚΟ θαη νη ηξεηο ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 
πξνζσπηθφ έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ κηζζψλ. 

 Σν 26% ησλ επηρεηξήζεσλ κείσζαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα 
άηνκν ζε ζρέζε κε ην 2009. Καη ην 43% φζσλ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ δειψλεη 
φηη ζα ην κεηψζεη ην επφκελν δηάζηεκα θαη απηφ ζα ζπκβεί ζρεηηθά πεξηζζφηεξν 
ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. 

 Σν 40% εθηηκά σο πνιχ πηζαλφ ην ελδερφκελν ην επφκελν δηάζηεκα λα έρεη 
ζνβαξφ πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο, ζε βαζκφ πνπ λα θηλδπλεχεη κε θιείζηκν ηεο 
επηρείξεζεο. Σα πςειφηεξα πνζνζηά γη’ απηή ηελ εθηίκεζε εκθαλίδνληαη ζηηο 
κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο.  
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3. ΣΟΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν παξφλ πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 
(Δ.Κ.Σ), ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ 
Απξνβιέπησλ» θαη ζηνρεχεη: 

 ηελ ηφλσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηεο δηαξθνχο έληαμεο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο ησλ αηηνχλησλ εξγαζία θαη ησλ αλελεξγψλ αηφκσλ. 

 ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα εληζρπζεί ε 
πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηνλ ηνκέα 
ηεο νηθνλνκίαο θαη απαζρφιεζεο, σο απνηέιεζκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο 
ηξέρνπζαο θξίζεο.   

ην πιαίζην απηφ εληζρχνληαη νη παξαθάησ 2 δξάζεηο: 

ΓΡΑΖ 1 

«ρέδην ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ αλέξγσλ θαη λέσλ 
επηρεηξεκαηηψλ (ζε θάζε start-up)» 
 
ΓΡΑΖ 2 
 
«Οινθιεξσκέλν ρέδην Παξέκβαζεο γηα ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 
εξγαδνκέλσλ ηνπο, κέζσ δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη παξνρήο 
θηλήηξσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο» 
 

4. ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΠΔΡΗΟΥΔ - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013, σο επηιέμηκεο 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ Δ.Π. «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ» νξίζηεθαλ νη 
11 επηιέμηκεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, δειαδή νη νθηψ (8) Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο 
ηφρνπ χγθιηζεο: Kξήηε, Ηφληα Νεζηά, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, 
Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνο, θαη νη ηξεηο (3) Πεξηθέξεηεο 
ηαδηαθήο Δμφδνπ: Αηηηθή, Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία. 

 

Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη  κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 72.000.000 € (Γεκφζηα 
Γαπάλε) θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

 

Α/Α ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΖ Γ.Γ. 
(επξψ) 

1 8 Πεξηθέξεηεο  Ακηγνχο ηφρνπ 1: (Kξήηε, Ηφληα 
Νεζηά, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & 
Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα θαη 
Πεινπφλλεζνο) 

53.443.299 € 

2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ (Αηηηθήο, 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) 

18.556.701 € 

 
ΤΝΟΛΟ 72.000.000 € 
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Γηα ηε  Γξάζε 1 δηαηίζεηαη ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 36.000.000 € (Γεκφζηα 
Γαπάλε) θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

 

Α/Α ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΖ Γ.Γ. 
(επξψ) 

1 8 Πεξηθέξεηεο  Ακηγνχο ηφρνπ 1: (Kξήηε, Ηφληα 
Νεζηά, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & 
Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα θαη 
Πεινπφλλεζνο) 

26.721.649 € 

2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ (Αηηηθήο, 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) 

9.278.351 € 

 
ΤΝΟΛΟ 36.000.000 € 

 

Γηα ηε Γξάζε 2 δηαηίζεηαη ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 36.000.000 € (Γεκφζηα 
Γαπάλε) θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

 

Α/Α ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΖ Γ.Γ. 
(επξψ) 

1 8 Πεξηθέξεηεο  Ακηγνχο ηφρνπ 1: (Kξήηε, Ηφληα 
Νεζηά, Β. Αηγαίν, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & 
Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα θαη 
Πεινπφλλεζνο) 

26.721.649 € 

2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ (Αηηηθήο, 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) 

9.278.351 € 

 
ΤΝΟΛΟ 36.000.000 € 

 

Γχλαηαη λα ππάξμεη κεηαθνξά πφξσλ απφ ηε κία δξάζε ζηελ άιιε, ζε 
πεξίπησζε κε θάιπςεο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

5. ΤΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ - ΓΖΜΟΗΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ   
Γηα ηηο Γξάζεηο 1 θαη 2, ην πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη ζην 100% 
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Σν παξφλ πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Σακείν (Δ.Κ.Σ) θαη θαηά 15% απφ Δζληθνχο πφξνπο, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ».  
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6. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ – ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
Ζ λνκηθή βάζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (De 
Minimis Aid) (OJ L 379/5 / 28.12.2006). 

 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε 
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ 
πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν 
πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (OJ L 371/1 / 27.12.2006).  

 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1784/1999. 

 Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 
πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ. 

 Ο Νφκνο 3614/2007 (Δηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 
παξεκβάζεωλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013) (ΦΔΚ 267/Α) 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 153Α).  

 Ζ ΤΠΑΤΓ 14053/ΔΤ/1749/27.03.08 (ΦΔΚ 540/Β) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ Τ.Α. 43804/ΔΤΘΤ 2041 (ΦΔΚ 1957/Β) θαη ΤΑ 2802/ΔΤΘΤ 1212(ΦΔΚ 
1088/Β/19-7-2010).  

 Ζ κε αξηζ. C (2008) 6479/3-11-2008 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ 
Απξνβιέπησλ». 

 Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 15188/3968/15-4-2011 (ΦΔΚ 915/20-5-
2011) πνπ αθνξά ην Δληαίν χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, 
Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ (2007-2013) γηα 
φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο.  

 Σν Π.Γ. 98/1996 (ΦΔΚ 77/Α’ 8-5-1996) «Όξνη θαη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζε 
ελδηάκεζνπο θνξείο ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ή ηκεκάησλ ηνπο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, έξεπλαο 
θαη ηερλνινγίαο θαη αθνξνχλ έξγα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ». 

 Ζ Τ.Α. κε α.π. 3357/ ΔΤ/1338/27-01-2011 «ηνηρεία ζπζηήκαηνο γηα ηνλ 
έιεγρν ζψξεπζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ» φπσο ηζρχεη.  

 Ζ κε Α.Π. 19020/ΔΤ 2141 ΦΔΚ 949/24-5-2011 Τ.Α εθρψξεζεο 
αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ» 
ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα».  

 Ζ κε Α.Π. ΔΤΑΑΠ 1657/23-6-2009 Δγθχθιην γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ησλ 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. 
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ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηίζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα  ε ιήςε 
κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα  ζα πξέπεη λα  ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006, πεξί 
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 (OJ L 210/25 / 31.7.2006). 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 
379/28.12.2006) πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο 
εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (De Minimis aid), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα 
ηνπ Καλνληζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ 
ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε ή ίδηα δεδνκέλε 
επηρείξεζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ (ή 100.000 επξψ 
γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) ζε πεξίνδν κέζα ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 
έηνο θαη ηα δχν (2) πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
έληαμεο ηεο πξφηαζεο (βι. ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV). 

 

7. ΦΟΡΔΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν πξφγξακκα  ζα πινπνηεζεί απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΤΓ/ΔΠΑΔ) θαη ηνλ 
Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ  Πξνγξάκκαηνο  Αληαγσληζηηθφηεηα  θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ)  ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο εθρψξεζεο. Οη 
δχν απηνί θνξείο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) κε 
βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ. 

 

8. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΧ 
ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 
Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο έληαμεο ζην 
πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Γεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην 
πξφγξακκα. Ωο ρξφλνο έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε 
εκεξνκελία πξνθήξπμεο.  

 Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΔΦΔΠΑΔ 
θαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ.  

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (βι. πλεκκέλν ειεθηξνληθφ έληππν 
ππνβνιήο).  

 πγθξηηηθή αμηνιφγεζε (κε ρξήζε αμηνινγεηψλ ηνπ κεηξψνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ). 

 Έθδνζε απνθάζεσλ έληαμεο.  

 Γεκνζηνπνίεζε θαη απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ έληαμεο ζηνπο δηθαηνχρνπο.  
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9. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΔΧΝ – ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ – 
ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
  

9.1 ΔΡΑΗ 1 
 
Ζ Γξάζε «ρέδην ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ αλέξγσλ θαη λέσλ 
επηρεηξεκαηηψλ (ζε θάζε start-up)», αθνξά  ζηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ 
αλέξγνπο ειηθίαο 18-64 εηψλ θαη ζηε ζηήξημε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 
ηδξπζεί απφ 1/1/2011. 
Δπηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, εθηφο απφ ηνπο κε επηιέμηκνπο ΚΑΓ (βι. ζπλεκκέλν 
Παξάξηεκα 1 θεθ. 2). 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη:  

 Να έρνπλ θάλεη έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ 1/1/2011 ή 
λα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ (δηαζέηνληαο δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο). 

 Να δηαζέηνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ).  

 Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα είλαη κέρξη 64 
εηψλ, δειαδή ην 18ν έηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλν (ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο) θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα. Όζνλ αθνξά ζην 64ν έηνο, κεηά ηε 
ζπκπιήξσζή ηνπ (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο), νη 
ελδηαθεξφκελνη δελ ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ππαγσγή ζην 
πξφγξακκα. 

 

ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

Γελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα: 

 Όζα επαγγέικαηα απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο ζέζεο (π.ρ. 
ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθαζηηθνί επηκειεηέο θιπ.) θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία 
επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε θαη ηελ  πξσηνβνπιία ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ παξνρή ηεο 
επηρνξήγεζεο. 

 Όζνη ππνςήθηνη απαζρνιεζνχλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε επηβαηηθνχ δεκνζίαο 
ρξήζεσο (ΣΑΥΗ), ιεσθνξείνπ ή θνξηεγνχ δεκνζίαο ρξήζεσο. 

 Όζνη ππνςήθηνη δεκηνπξγνχλ επηρεηξήζεηο απνθιεηζηηθά ρσκαηνπξγηθψλ 
εξγαζηψλ, θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα ή θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, 
θαληίλεο, πεξίπηεξα, θαξκαθεία, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ.κ. – 6 π.κ.), θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 
παξέρνπλ ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο καδηθνχ ραξαθηήξα (λπθηεξηλά θέληξα 
δηαζθέδαζεο, αλαςπθηήξηα, θ.ά.), ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά 
παηρλίδηα, πξαθηνξεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ιαρείσλ θαη ζπλαθή απηψλ.  

 Πιαλφδηεο επηρεηξήζεηο.  

 Κπιηθεία ζρνιείσλ, Οξγαληζκψλ θιπ. πνπ ε αλάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 
εθκεηάιιεπζήο ηνπο γίλεηαη θαηφπηλ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 Οη επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ έρνπλ ζχλζεην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη 
ην έλα εμ’ απηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξέζεηο. 
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 Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.).  

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, ηεο 
πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηνπ άλζξαθα, ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ κεηαπψιεζε ζε 
κεηαπξάηεο ή εκπφξνπο ή ραξαθηεξίδνληαη σο πξνβιεκαηηθέο. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην 
ζχκβαζεο franchising (δηθαηφρξεζεο). 

     

9.1.1  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ – ΔΑΠΑΝΕ 

 

Α/Α Καηεγνξία Δλέξγεηαο - Γαπάλεο 

Μέγηζην επηιέμηκν 
πνζνζηφ-πνζφ ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

1. ΔΝΟΗΚΗΑ 50% 

2. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΚΟ 40% 

3. ΓΑΠΑΝΔ ΗΓΡΤΖ ΣΖ  
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

10% 

4. ΓΑΠΑΝΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
(ΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ) 

10% 

5. ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΣΑΞΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ  

5% 

6. ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 20% 

7. ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΩΝ 5% 

8. ΓΑΠΑΝΔ ΑΓΟΡΑ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΗ 
ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

10% 

9. ΝΔΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ (1 ΔΜΔ)  15.000 € 

 Σα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη ηα κέγηζηα 
επηηξεπηά πνζνζηά γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο.  

 Ο πηζηνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ζε θάζε θαηεγνξία δαπάλεο δελ κπνξεί 
λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ εγθεθξηκέλν.  

 
Αλάιπζε δαπαλψλ (βι. ζπλεκκέλν Παξάξηεκα ΗΗ) 
  
Γελ πεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ ζε θακία θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ ζεσξείηαη 
επηιέμηκε δαπάλε θαη επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ επηρείξεζε. 

 

9.1.2  ΠΟΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηνπο 
είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 
έληαμεο. 

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κε 
θαηψηαην επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ (Γεκφζηα Γαπάλε) 10.000€ θαη αλψηαην  
20.000 €.  
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ε πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία λέαο/λέσλ ζέζεο/ζέζεσλ 
εξγαζίαο ν αλψηαηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο δχλαηαη λα αλέιζεη κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ 35.000 € (Γεκφζηα Γαπάλε). 
Ζ/νη λέα/εο ζέζε/εηο (1 Δηήζηα Μνλάδα Δξγαζίαο) ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ην 
αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
απφθαζεο έληαμεο θαη λα δηαηεξεζεί γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο.   

 

Γχλαηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, λα θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή έσο ην 
50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο κεηά απφ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ 
θαθέινπ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
απφ ηνλ δηθαηνχρν. 

 

9.2 ΔΡΑΗ 2 
 
Ζ δξάζε  αθνξά ζηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή 
«Οινθιεξσκέλσλ ρεδίσλ Παξέκβαζεο γηα ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπο, κέζσ δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη παξνρήο 
θηλήηξσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο», ζε πεξηνρέο πνπ πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 
κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, πνπ δηακνξθψλεη ε νηθνλνκηθή 
θξίζε θαζψο θαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο.  

Σα ζρέδηα απηά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη 
κε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη  πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε 
θάζε επηρείξεζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ηνκείο, φπσο, 

 
 ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο πφξσλ, πνπ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζηηο 

επηρεηξήζεηο κεζφδσλ δηνίθεζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ 
(π.ρ πξψησλ πιψλ, ελέξγεηαο, ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ), 

 ε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
πηνζέηεζε κεζφδσλ εξγαζίαο θαη δηνίθεζεο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ (π.ρ. 
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πγηεηλή θαη 
αζθάιεηα, δηαρείξηζε θηλδχλσλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ, λνκνζεζία), 

 ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα ζηήξημεο 
ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλάπηπμε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ηερληθέο 
εμαγσγψλ, εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ, πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο πξντφλησλ), θαη 

 ε αλάπηπμε κνληέισλ θαη πξαθηηθψλ θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ θάζε βαζκίδαο θαη θαηεγνξίαο (εξγαδνκέλσλ θαη 
επηρεηξεκαηηψλ) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ απεηινχκελσλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζπγθεθξηκέλσλ 
νκάδσλ εξγαδνκέλσλ. 

 

1) ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Πεξηερφκελν ελέξγεηαο 

- Τπεξεζίεο πκβνχινπ γηα ηελ ζχληαμε «Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ παξέκβαζεο» 
ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο. 

Σν ππνβαιιφκελν Οινθιεξσκέλν ρέδην Παξέκβαζεο, δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε 
ηελ επηινγή ηεο θάζε επηρείξεζεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
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ιακβάλνληαο ππφςε ηα απαηηνχκελα ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη 
ελδεηθηηθά λα πεξηιακβάλεη  ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ζεκαηηθψλ πεδίσλ: 

 Αλαδηνξγάλσζε, ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε θαη δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ (ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ, ην 
ζρεδηαζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ εθαξκνγή 
ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην ζρεδηαζκφ 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θ.α.) θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο.  

 Πξνβνιή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ.  

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (παξέρνληαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεραληθήο, αλαδηάξζξσζεο θαη δηαρείξηζεο 
ππνρξεψζεσλ-πξνζαλαηνιηζκφο ζηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ - θαζψο θαη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλερή ελεκέξσζε 
γηα επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε πξνγξάκκαηα κείσζεο θφζηνπο).  

 Άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην νινθιεξσκέλν ζρέδην παξέκβαζεο.  

2) ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
 
Πεξηερφκελν ελέξγεηαο 
 
Καηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ζε ζεκαηηθά πεδία ζρεηηθά κε ην 
αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ή / θαη κε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα θαηάξηηζε θαη 
απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ 
Παξέκβαζεο. 
 
Παξάιιεια ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζε κηθξφηεξν 
πνζνζηφ θαη νξηδφληηα ζέκαηα, φπσο: 

 Γλψζε θαη εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ΣΠΔ 
 Βαζηθέο αξρέο ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  
 Βαζηθέο αξρέο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 
 Δμαγσγηθέο επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 
 Καηλνηφκεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο  

 
 
Πεξηερφκελν εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο  
Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα ππνβάιιεηαη αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαηάξηηζεο, 
ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: 
 Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 Αλαιπηηθά νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 πλνπηηθφ θαη αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 Σα κέζα θαη νη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
 Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζεσξία-πξαθηηθή) 
Ζ θαηάξηηζε  ζα γίλεηαη ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζην 
Δληαίν χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ 
Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά 
θέληξα,  νη ρψξνη  δηεμαγσγήο ηεο  ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
 

 Να έρνπλ επαξθή επηθάλεηα αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ 
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 Να κελ είλαη ππφγεηνη 
 Να δηαζέηνπλ θαιφ αεξηζκφ 
 Να έρνπλ επαξθή ρψξν δηαιείκκαηνο 
 Να  δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ εμνπιηζκφ θ.ι.π. 
 Να δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
 Να είλαη πξνζβάζηκνο ζε ΑΜΔΑ, φπνπ απαηηείηαη. 

 
Δθπαηδεπηηθνί Όξνη   
Αθνινπζνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί φξνη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Δληαίν χζηεκα 
Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΓΔΚ). 
Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 1.5188/3968/15-4-
2011 (ΦΔΚ 915/20-5-2011) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο – Παηδείαο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ - Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ην «Δληαίν χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, 
Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
(Δ..Γ.Δ.Κ.) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ (2007-
2013), γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο 
Καηάξηηζεο».  
Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε  πινπνηείηαη εθηφο σξψλ εξγαζίαο θαη ζηνπο σθεινχκελνπο 
θαηαβάιιεηαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα  5€ αλά ψξα θαηάξηηζεο. 

Όηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε πινπνηείηαη εληφο σξψλ εξγαζίαο θαη εληφο ηεο 
επηρείξεζεο, ηφηε θαηαβάιιεηαη ζηελ επηρείξεζε γηα θάζε θαηαξηηδφκελν ην κέζν 
σξηαίν θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλαινγία ηνπ 
σξνκηζζίνπ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ, ε ακνηβή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ΚΔΚ. 

 

Γηθαηνχρνη είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011, απαζρνινχλ 5 
εξγαδφκελνπο θαη άλσ (5 ΔΜΔ) θαη ζρεδηάδνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή 
αιιαγψλ, κε κέηξα αλαδηάξζξσζεο θαη πξνζαξκνγήο, ηα νπνία ζα επηθέξνπλ 
ζνβαξέο αλαθαηαηάμεηο θαη επηπηψζεηο ζην επηρεηξεζηαθφ θαη εξγαζηαθφ ηνπο 
πεξηβάιινλ.  

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο 
κνξθήο, (εθηφο ησλ ηνκέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ. ΔΞΑΗΡΔΔΗ), νη νπνίεο θαηά 
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο, ζα πξέπεη: 
 

 Να δηαζέηνπλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνθήξπμεο (βι. 
Παξάξηεκα Η κε ζπλεκκέλν πίλαθα ΚΑΓ). Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ΚΑΓ πνπ αληηζηνηρεί ζηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα 
έζνδα (ζχκθσλα κε ηνλ θσδηθφ 761 ηνπ Έληππνπ Δ3 ηεο θνξνινγηθήο 
δήισζεο ηεο επηρείξεζεο θαη απφ ηελ επεμήγεζε απηνχ ηνπ θσδηθνχ, πνπ 
παξαπέκπεη ζε έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θιάδνπο. ε πεξίπησζε 
πνπ ν θσδηθφο 761 ηνπ εληχπνπ Δ3 ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ηεο 
επηρείξεζεο είλαη θελφο, ρξεζηκνπνηείηαη αληί απηνχ ν θσδηθφο 705 ηνπ ίδηνπ 
εληχπνπ. 

 Να απαζρνινχλ 5 εξγαδφκελνπο (5 ΔΜΔ) θαη άλσ. 
 Ωο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζχκβαζε 
 εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ΑΠΓ, πνπ πξνεγείηαη ηεο 
 εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζπλνδεπφκελε θαη απφ Τπεχζπλε 
 Γήισζε Δπηθαηξνπνίεζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 Να κελ έρνπλ πξνβεί ζε απφιπζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εκεξνκελία 
πξνθήξπμεο έσο θαη ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Να ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. 
 Να βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή  

Δπηθξάηεηα, θαη 
 Να έρνπλ θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη 

λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθέο θαηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο (βιέπε 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Κεθάιαην Α, παξάγξαθνο 5).  

 Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη  ε ίδηα 
επηρείξεζε ή ίδηα δεδνκέλε επηρείξεζε, λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 
200.000 επξψ (ή 100.000 επξψ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) ζε πεξίνδν 
κέζα ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν (2) πξνεγνχκελα 
νηθνλνκηθά έηε) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξφηαζεο. 

 

Χθεινχκελνη είλαη νη εξγαδφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο, είηε είλαη πιήξνπο 
απαζρφιεζεο είηε έρνπλ πεξηέιζεη ζε «εθ πεξηηξνπήο» εξγαζία, είηε είλαη ζε κεξηθή 
απαζρφιεζε  κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε. 

Σύκθωλα κε ην N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) άξζξν 2 παξ. 2 θαη 3: 

Ωο «εξγαδόκελνο κεξηθήο απαζρόιεζεο», λνείηαη θάζε εξγαδόκελνο κε ζύκβαζε ή 
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ηνπ νπνίνπ νη ώξεο εξγαζίαο, ππνινγηδόκελεο ζε 
εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, δεθαπελζήκεξε ή κεληαία βάζε είλαη ιηγόηεξεο από ην 
θαλνληθό ωξάξην εξγαζίαο ηνπ ζπγθξίζηκνπ εξγαδόκελνπ κε πιήξε απαζρόιεζε, θαη 

Ωο «εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζε» ζεωξείηαη ε απαζρόιεζε θαηά ιηγόηεξεο εκέξεο 
ηελ εβδνκάδα ή θαηά ιηγόηεξεο εβδνκάδεο ην κήλα ή θαηά ιηγόηεξνπο κήλεο ην έηνο ή 
θαη ζπλδπαζκόο απηώλ θαηά πιήξεο εκεξήζην ωξάξην εξγαζίαο. 

 

ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

ΓΔΝ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

- Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο 
πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.104/2000 
ηνπ πκβνπιίνπ. 

- Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

- Δπηρεηξήζεηο φπσο θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα ή θέληξα ειεπζέξσλ 
ζπνπδψλ, θαξκαθεία, επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο (10 κ.κ. – 6 π.κ.), θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 
παξέρνπλ ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο καδηθνχ ραξαθηήξα (λπθηεξηλά θέληξα 
δηαζθέδαζεο), ηπρεξά, ςπραγσγηθά ή ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ζπλαθή 
απηψλ. 

- Δπηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην 
ζχκβαζεο franchising (δηθαηφρξεζεο). 
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9.2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ γηα ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ζην πιαίζην ηνπ 
παξφληνο πξνγξάκκαηνο ππνρξενχληαη λα πινπνηήζνπλ θαη ηηο δχν θαησηέξσ 
ελέξγεηεο: 
 
Α) πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πκβνχινπ 
πξνζαξκνγήο, παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ επηρείξεζε γηα ζέκαηα 
επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ή πξνζσπηθνχ, θ.α. 

Β) Δλέξγεηεο θαηάξηηζεο: θαηάξηηζε / επαλαθαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηάξηηζε 
ζπλδπαζκέλε κε εξγαζία ή εθ πεξηηξνπήο εξγαζία θαη θαηάξηηζε. 

Δπηθνπξηθά ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
νινθιεξσκέλνπ  ζρεδίνπ παξέκβαζεο, δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ε δεκηνπξγία 
λέαο/σλ ζέζεο/εσλ εξγαζίαο (1 ΔΜΔ) θαη δηαηήξεζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα (12) κήλεο 
απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο. 

ην πιαίζην απηήο ηεο δξάζεο  εληζρχνληαη νινθιεξσκέλα ζρέδηα 
παξέκβαζεο κε αλψηαην επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ (Γεκφζηα Γαπάλε) 
20.000€. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία λέαο/λέσλ ζέζεο/ζέζεσλ 
εξγαζίαο ν αλψηαηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο δχλαηαη λα αλέιζεη κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ 35.000 € (Γεκφζηα Γαπάλε). 

 

9.2.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ 

Καηεγνξίεο Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ 

Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ 
επηρείξεζε, είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχλδεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ κε ηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ: 

1. Τπεξεζίεο πκβνχισλ 

2. Δλέξγεηεο Καηάξηηζεο 

3. Γεκηνπξγία Νέαο/σλ Θέζεο/εσλ εξγαζίαο 

 

Χο επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη παξαθάησ δαπάλεο αλά θαηεγνξία: 

1. Τπεξεζίεο πκβνχισλ 

ηελ θαηεγνξία απηή, νη δαπάλεο αθνξνχλ: 

Σερληθή βνήζεηα (ζχληαμε ζρεδίνπ πξνζαξκνγήο, ζχληαμε θαθέινπ ππνβνιήο, 
επίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη ζχληαμε ησλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ θαζψο θαη 
ηεο ηειηθήο έθζεζεο – αλαθνξάο). 
Γαπάλεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ επηρείξεζε γηα ζέκαηα 
επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο,  ή πξνζσπηθνχ ή  ζε νξγαλσηηθά ζπζηήκαηα-
δηαδηθαζίεο.  
Δηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία απηψλ ησλ δαπαλψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη δαπάλεο 
εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ /επηρεηξήζεσλ πκβνχισλ ή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ 
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ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πκβνχισλ ή εηδηθψλ 
επηζηεκφλσλ νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε. 

H ακνηβή ηνπ πκβνχινπ Πξνζαξκνγήο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 150 επξψ αλά 
εξγαδφκελν (x) επί ην ζπλνιηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ακνηβή ηνπ πκβνχινπ Πξνζαξκνγήο δελ κπνξεί λα είλαη 
θαηψηεξε ησλ 750 επξψ νχηε λα ππεξβαίλεη ηηο 5.000 επξψ.    

Ζ ακνηβή ηνπ πκβνχινπ Πξνζαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλε 
(αλζξσπνκήλεο απαζρφιεζεο, ακνηβή ζπκκεηερφλησλ, ινηπά έμνδα). 

 

2. Δλέξγεηεο Καηάξηηζεο 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηελ θαηάξηηζε είλαη νη νξηδφκελεο ζην Δληαίν  χζηεκα 
Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΓΔΚ). 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο: 

Γαπάλεο πηζηνπνηεκέλσλ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) 
Γαπάλεο θαηαξηηδνκέλσλ  (Ακνηβέο θαηαξηηδνκέλσλ) 
Γαπάλεο επηρείξεζεο (δαπάλεο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, πξψηεο χιεο πρ γξαθηθή χιε ή απνζβέζεηο 
εμνπιηζκνχ) 
 
Σν Μέζν Ωξηαίν Κφζηνο (Μ.Ω.Κ.), πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαηάξηηζεο αλά 
θαηαξηηδφκελν αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ δεθαέμη (16,00) Δπξψ, εθ ησλ νπνίσλ 
πέληε (5) επξψ αλά ψξα θαηάξηηζεο είλαη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα γηα θάζε 
θαηαξηηδφκελν, θαη ην ππφινηπν πνζφ αθνξά: 
- ζηελ ακνηβή ηνπ ΚΔΚ γηα ηηο δαπάλεο πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο, θαη 
- ζηηο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο γηα πξφζζεηε παξνρή ζε πξψηεο χιεο, απνζβέζεηο 
εμνπιηζκνχ θαη ινηπέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 
 

ε πεξίπησζε κείσζεο ησλ αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο, ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο 
απνπζηψλ θαη κέρξη ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ αλά θαηαξηηδφκελν, ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηψλεηαη κε ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κε 
πξαγκαηνπνηεζείζεο απηέο αλζξσπνψξεο θαηάξηηζεο. Ο ΔΦΔΠΑΔ εθδίδεη ζηε 
ζπλέρεηα  απφθαζε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ εγθξηζέληνο θφζηνπο, ην αξγφηεξν κέρξη 
ηελ εμέηαζε ηεο  αίηεζεο απνπιεξσκήο θαη πξηλ ηελ πιεξσκή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο. 

 

3. Γεκηνπξγία Νέαο/σλ Θέζεο/εσλ εξγαζίαο 

Γηα ηε δεκηνπξγία λέαο/λέσλ ζέζεο/ζέζεσλ εξγαζίαο (1 ΔΜΔ), πξνβιέπεηαη ε 
θάιπςε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο γηα δψδεθα (12) κήλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
15.000€. 

 

Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη: 

Οη θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνχληαη επηιέμηκεο, εθφζνλ απνδεηθλχνληαη απφ ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Β.. 

Οη δηθαηνχρνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη αλαιεθζεί ε 
ππνρξέσζε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη κέρξη 
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δχν (2) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ 
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.   

Πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, ν ΔΦΔΠΑΔ ζα απνζηείιεη ζηηο 
επηρνξεγνχκελεο επηρεηξήζεηο «Οδεγφ πινπνίεζεο» φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά νη φξνη πινπνίεζεο, ηα έληππα έλαξμεο κε ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπο, 
ηα είδε παξαζηαηηθψλ πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε απνπιεξσκήο θιπ 

 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ γηα ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΚΣ νη αθφινπζεο δαπάλεο (Παξ.2 
ηνπ αξ. 11 ηνπ ΔΚ 1081/2006): 

Α) αλαθηήζηκνο ΦΠΑ, 

Β) ηφθνη επί ρξεψλ, 

Γ) αγνξά επίπισζεο, εμνπιηζκνχ, νρεκάησλ, ππνδνκήο, αθηλήησλ θαη γεπέδσλ, 

 

9.2.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ  

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ παξέκβαζεο δελ κπνξεί λα 
μεπεξλά ηνπο είθνζη ηέζζεξεηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο.    

ε πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε πξνβιέπεη λέα/εο ζέζε/εηο εξγαζίαο (1 ΔΜΔ) ζα 
πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο έληαμεο  θαη λα δηαηεξεζεί γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα 
(12) κήλεο. 

Γχλαηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν, λα θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή έσο ην 
50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο κεηά απφ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ 
θαθέινπ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, κε ηελ πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 
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10. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΑΓΧΓΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ζ δηαδηθαζία ππαγσγήο ζην πξφγξακκα γηα ηηο Γξάζεηο 1 & 2, πεξηιακβάλεη ηα 
παξαθάησ ζηάδηα: 

 

10.1 Ππώηο ζηάδιο:  Πποθεζμία και διαδικαζία ςποβολήρ 
«αίηηζηρ ςπαγωγήρ ζηο ππόγπαμμα – ςπεύθςνηρ δήλωζηρ» 
 

Γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί ηνπο 
ζρεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη λα ιάβεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε θαη νδεγίεο 
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζήο ηνπ. 

 

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο νξίδεηαη ε 15/11/2011 θαη ε 
θαηαιεθηηθή ε 15/01/2012.   

Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ην έληππν ππνβνιήο φπσο θαη ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο παξαθάησ δηθηπαθνχο ηφπνπο: 

 ηνπ ΤΠΑΑΝ (www.ypoian.gr),  

 ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr),  

 ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr)  

 ηνπ ΔΠΔΑΑ (www.epeaa.gr) 

 ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ) 

 ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 
Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Φνξέσλ (Βιέπε Παξάξηεκα VI). 

 

Πξνζνρή: Ζ δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη ππνρξεσηηθή.  

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ΜΟΝΟ κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 
(ηζηνζειίδα), www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis, ζηελ νπνία νη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη θαη κέζσ ζπλδέζκσλ ησλ αλσηέξσ 
αλαθεξφκελσλ ηζηνζειίδσλ. 

 

Γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο δελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε θπζηθνχ θαθέινπ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

 

ΓΡΑΖ 1:  «ρέδην ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ αλέξγσλ θαη 
  λέσλ επηρεηξεκαηηψλ (ζε θάζε start-up)»  

 

Ζ αίηεζε γηα ζπκκεηνρή  ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά µε ην «Έληππν Τπνβνιήο», ην 
νπνίν παξάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ 
χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη επέρεη ηελ κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο. 

 

Σα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ, Γξάζε 1, θεθ. Α’) 
πξνζθνκίδνληαη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ εληφο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ  απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλαθξηβήο 
δήισζε ζηνηρείσλ, ε πξφηαζε απεληάζζεηαη.  

http://www.ypoian.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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    ΓΡΑΖ 2:  «Οινθιεξσκέλν ρέδην Παξέκβαζεο γηα ηε ζηήξημε  ησλ  
  επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπο, κέζσ δξάζεσλ   
  ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ  
  ηφλσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 
  ζηελ αγνξά εξγαζίαο» 

 
 
Ζ αίηεζε γηα ζπκκεηνρή  ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά µε ην «Έληππν Τπνβνιήο», ην 
νπνίν παξάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην Πιεξνθνξηαθφ 
χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 
νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ παξέκβαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη επέρεη ηελ κνξθή 
ππεχζπλεο δήισζεο. 
 

Σα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ, Γξάζε 2, θεθ. Α’) 
πξνζθνκίδνληαη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ εληφο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ  απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο.  

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλαθξηβήο δήισζε ζηνηρείσλ, ε πξφηαζε 
απεληάζζεηαη. 

 

10.2 Δεύηεπο ζηάδιο: Αξιολόγηζη ζε επίπεδο καηηγοπίαρ 
κπιηηπίων - Επιλεξιμόηηηα 
 

ΓΡΑΖ 1:  «ρέδην ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ αλέξγσλ θαη 
  λέσλ επηρεηξεκαηηψλ (ζε θάζε start-up)» 

 
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ 
Απξνβιέπησλ», φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 
Γηα ηελ επηινγή ησλ ηειηθά εληαζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ειεθηξνληθά, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. Κάζε θξηηήξην 
έρεη ην δηθφ ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα, 
απφ ην ειάρηζην έσο ην κέγηζην νξηδφκελν φξην θάζε θξηηεξίνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα 
πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο.  

Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 
βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ. 

 

Α. ΔΛΔΓΥΟ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΑΖ (θξηηήξηα απνθιεηζκνχ) 

Δμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα ηεο ππνβαιιφκελεο αίηεζεο σο πξνο: 

1. Σε ρξήζε ηεο ηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, κε ζπκπιεξσκέλα φια ηα 
ππνρξεσηηθά πεδία (θξηηήξην Α1)  θαη  

2. Σν φηη ν ππνςήθηνο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ ή ηνπ λένπ επηρεηξεκαηία. 
(θξηηήξην Α2)  

 

Ζ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ (λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ε επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ, 
ζα επηβεβαησζεί θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. 
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ε θάζε πεξίπησζε ν ΔΦΔΠΑΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαζηαχξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο 
αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ 
έληαμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

Σνλίδεηαη φηη ν ΔΦΔΠΑΔ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ 
έγγξαθν ζρεηηθφ κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ. 

 
Β. ΣΖΡΖΖ ΔΘΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ (θξηηήξηα απνθιεηζκνχ) 
 
1. Σήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ γηα ηε δεκνζηφηεηα, ηελ 
πιεξνθφξεζε θαη ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο 
δεζκεχζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ πεξί 
δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο. 
 
2. Σήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ θξαηηθέο εληζρχζεηο. 
 
Δμεηάδεηαη εάλ ν δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη λα ηεξήζεη ηνπο  εζληθνχο  θαη θνηλνηηθνχο 
θαλφλεο πνπ αθνξνχλ θξαηηθέο εληζρχζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξνθήξπμεο, ηεο 
ζχκβαζεο θαη πηζαλψλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο. 
 
3. Σήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξία.  
 
Δμεηάδεηαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξία.  

Ο έιεγρνο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ γίλεηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζε πξψην ζηάδην πξηλ ηελ 
πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζεηηθή απάληεζε ΝΑΗ ζε φια ηα 
αλσηέξσ. 

 
Γ. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΠΡΑΞΖ πληειεζηήο: 20% 
 
1. αθήλεηα πεξηγξαθήο ηεο πξφηαζεο.    πληειεζηήο: 50%   
 
Δμεηάδεηαη ε ζαθήλεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, σο 
πξνο ηα βαζηθά, ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηεο πξνθήξπμεο. (θξηηήξην 
Γ1) 
Μηα απφιπηα ζαθήο θαη νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
πξάμεο θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλεγνξνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 
επηρείξεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζα παίξλεη βαζκφ 5 ή 4.  Αληίζηνηρα κηα 
κέηξηα πεξηγξαθή ζα παίξλεη 3 ή 2, ελψ κηα ειιηπήο 1 ή 0 βαζκφ.  
 
 
2. πκβνιή ηεο πξάμεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ /δεηθηψλ ηνπ  αληίζηνηρνπ άμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο.    πληειεζηήο: 50% 

πκβνιή ηεο πξφηαζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Μέζν-
καθξνπξφζεζκε ζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο 
απξφβιεπησλ ηνπηθψλ ή ηνκεαθψλ θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή αλαδηάξζξσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ αλαδηάξζξσζεο πνπ 
πξνθαιείηαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ή κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 
εκπνξίνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ 
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Απξνβιέπησλ», εληφο ηνπ νπνίνπ εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο 
ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο θαη ζηε ζηφρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. (θξηηήξην Γ2) 
 
Οη πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη απφ νκάδεο αηφκσλ, ζα βαζκνινγνχληαη κε 
κεγαιχηεξν βαζκφ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.  
 
≥ 4 αλέξγσλ,     5 βαζκνί        
3 άλεξγνη,    4 βαζκνί 
2 άλεξγνη,    3 βαζκνί 
1 άλεξγνο,    2 βαζκνί 
Λεηηνπξγνχζα επηρείξεζε, 1 βαζκφο 
 
 
Γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ -  πληειεζηήο: 80% 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ρεηηθή βαξχηεηα 

ΟΜΑΓΑ 
Α΄ 

Κξηηήξηα αμηνπηζηίαο 
επηρεηξεκαηηθνχ θνξέα 
θαη επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ  

40% 

1 
Πξνζφληα κεηφρσλ ηνπ 
ππφ ζχζηαζε θνξέα 
(εθπαίδεπζε – εκπεηξία) 

50% 

1.1 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: 4,0 
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΣΔΗ, ΑΔΗ): 3,0  
Αλψηεξε Δθπαίδεπζε (π.ρ.ΗΔΚ): 2,0 
Λχθεην: 1,5 
Βαζηθή Δθπαίδεπζε: 1,0 

1.2 Δξγαζηαθή Δκπεηξία 

Πάλσ απφ 10 έηε θαη πλαθήο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 4,0   
Απφ 5-10 έηε θαη πλαθήο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 3,5   
Απφ 0-5 έηε θαη πλαθήο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 3,0   
Πάλσ απφ 10 έηε θαη Με πλαθήο: 3,0  
Απφ 5-10 έηε θαη Με πλαθήο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 2,5   
Απφ 0-5 έηε θαη Με πλαθήο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 2,0   
Υσξίο εκπεηξία / ρσξίο ηεθκεξίσζε: 0 

1.3 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
Τπάξρνπζα θαη ζπλαθήο: 2,0 
Τπάξρνπζα κε ζπλαθήο: 1,0 
Γελ ππάξρεη / δελ ηεθκεξηψλεηαη: (0) 

2 Βησζηκφηεηα ζρεδίνπ 50% 

2.1 

Πξνβιεπφκελε 
βησζηκφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο γηα ηηο 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 
2012, 2013 θαη 2014. 
 

Πξνβιεπφκελνο Κχθινο εξγαζηψλ  
Έζησ α,β,γ νη θχθινη εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 
ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (2012, 2013 & 2014 
αληηζηνίρσο)  
Ρ1=(β-α)/α,     Ρ2=(γ-β)/β   θαη  Ρηει=(Ρ1+Ρ2)/2 

 Αλ Ρηει≤0 ,   0 βαζκνί 

 Αλ 0<Ρηει≤5% ,  1 βαζκφο 

 Αλ 5%<Ρηει≤10% ,  2 βαζκνί 

 Αλ 10%<Ρηει≤15% ,  3 βαζκνί 

 Αλ 15%<Ρηει≤20% ,  4 βαζκνί 

 Αλ 20%<Ρηει ,   5 βαζκνί 
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Πξνβιεπφκελα Κέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη 
θφξσλ  
Αμηνινγείηαη ν κέζνο φξνο Μ ηνπ κεγέζνπο 
(θέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ) / (θχθινο 
εξγαζηψλ) γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (2012, 
2013 & 2014 αληηζηνίρσο). 
Έζησ δ,ε,δ νη ηηκέο ηνπ κεγέζνπο (θέξδε πξν 
απνζβέζεσλ θαη θφξσλ) / (θχθινο εξγαζηψλ) 
ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (2012, 2013 & 2014 
αληηζηνίρσο). 
Μ=(δ+ε+δ)/3 
Απηνλφεην είλαη φηη ζε πεξίπησζε δεκίαο  ηα 
κεγέζε δ, ή ε, ή δ έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν. 

 Αλ Μ≤0 ,   0 βαζκνί 

 Αλ 0<Μ≤5% ,               1 βαζκφο 

 Αλ 5%<Μ≤10% ,  2 βαζκνί 

 Αλ 10%<Μ≤15% ,  3 βαζκνί 

 Αλ 15%<Μ≤20% ,  4 βαζκνί 

 Αλ 20%<Μ,   5 βαζκνί 
 

ΟΜΑΓΑ 
Β΄ 

Κξηηήξηα σο πξνο ηνλ 
ραξαθηήξα θαη ηελ 
πνηφηεηα ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

60% 

1 

Πξνθχπηνληα νθέιε 
(αληαγσληζηηθφηεηα 
επηρείξεζεο, πεξηβάιινλ, 
ηνπηθή αλάπηπμε) 

40% 

 Βαζκφο αληαγσληζκνχ κε 
άιιεο επηρεηξήζεηο 

 Μηθξφο 
 εκαληηθφο 
 Πνιχ έληνλνο 

1ε επηινγή=5 
2ε επηινγή=2,5 
3ε επηινγή=0 

 
Αλάπηπμε θιάδνπ 
(ηειεπηαία 5 έηε) 

 πλερήο άλνδνο 
 ηαζηκφηεηα 
 πλερήο πηψζε 

1ε επηινγή=5 
2ε επηινγή=2,5 
3ε επηινγή=0 

2 
Αχμεζε ηεο 
απαζρφιεζεο 

60% 

 Νέα Θέζε Δξγαζίαο (1 
Δ.Μ.Δ.) 

10 

 
Όιεο νη πξνηάζεηο, πνπ βάζεη ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ θαη ζπληειεζηψλ 
ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία απφ (50,0) θαη άλσ, κεηά ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ 
νκάδσλ θξηηεξίσλ είλαη θαη’ αξρήλ επηιέμηκεο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ.  
 
Βαζκνινγία θξηηεξίσλ ζε θιίκαθα 100 βαζκψλ  

Βαζκνινγία θξηηεξίνπ Γ = { ( (Γ1*50%)+(Γ2*50%) ) * 20} * 20% 

Βαζκνινγία θξηηεξίνπ Γ= 

=[ {( (Α1*50%)+(Α2*50%) )*40%} +( (Β1*40%)+(Β2*60%) ) * 60% }* 10 ] *80%  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ = ΚΡΗΣΖΡΗΟ Γ + ΚΡΗΣΖΡΗΟ Γ 
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ΓΡΑΖ 2:  «Οινθιεξσκέλν ρέδην Παξέκβαζεο γηα ηε ζηήξημε  ησλ  
  επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπο, κέζσ δξάζεσλ   
  ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ  
  ηφλσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 
  ζηελ αγνξά εξγαζίαο» 

 
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ 
Απξνβιέπησλ», φπσο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 
Γηα ηελ επηινγή ησλ ηειηθά εληαζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ειεθηξνληθά, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. Κάζε θξηηήξην 
έρεη ην δηθφ ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Όια ηα θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα, 
απφ ην ειάρηζην έσο ην κέγηζην νξηδφκελν φξην θάζε θξηηεξίνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα 
πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο.   
 
Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 
βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ.  

 
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη σο εμήο: 

 
Α. ΔΛΔΓΥΟ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΑΖ (θξηηήξηα απνθιεηζκνχ) 
 
1. Πιεξφηεηα  ηεο ππνβαιιφκελεο  αίηεζεο. 
 
 Δμεηάδεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ ηεο  ειεθηξνληθήο 
αίηεζεο θαζψο θαη   ε πιεξφηεηα ησλ ζπλεκκέλσλ ειεθηξνληθά αξρείσλ. 
Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, 
ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Παξέκβαζεο, ην 
Δθπαηδεπηηθφ ρέδην - Θεκαηνινγία Καηάξηηζεο, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία: 
α) εμσηεξηθνχ πκβνχινπ εθπφλεζεο-εθαξκνγήο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ 
Πξνζαξκνγήο (εθηφο θαη αλ απηφ εθπνλεζεί - εθαξκνζηεί εζσηεξηθά),  
β) Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη 
πινπνίεζε ηεο Καηάξηηζεο θαη  
γ)ηα ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία λέαο/σλ ζέζεο/εσλ εξγαζίαο (εθφζνλ αηηείηαη). 

 
2. Σήξεζε βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ 
Καηαξρήλ επηιέμηκεο είλαη φζεο πξνηάζεηο θαιχπηνπλ θαη ηα 3 θξηηήξηα  
επηιεμηκφηεηαο (ON/OFF). 
 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΝΑΗ ΟΥΗ 

1 Δπηιεμηκφηεηα ΚΑΓ (βιέπε ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Η)   

2 Ζκεξνκελία ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηε 1/1/2011   

3 
Απαζρφιεζε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ κε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (5 ΔΜΔ) 

  

 
3. Ζ πεξίνδνο πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε έξγνπ 
εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
Δμεηάδεηαη αλ ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε 
πξάμεο εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Β. ΣΖΡΖΖ ΔΘΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ (θξηηήξηα απνθιεηζκνχ) 
 
1. Σήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ γηα ηε δεκνζηφηεηα, ηελ 
πιεξνθφξεζε θαη ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο 
δεζκεχζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ πεξί 
δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο. 
 
2. Σήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ θξαηηθέο εληζρχζεηο. 
 
Δμεηάδεηαη εάλ ν δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη λα ηεξήζεη ηνπο  εζληθνχο  θαη θνηλνηηθνχο 
θαλφλεο πνπ αθνξνχλ θξαηηθέο εληζρχζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξνθήξπμεο, ηεο 
ζχκβαζεο θαη πηζαλψλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο. 
 
3. Σήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξία. 
 
Δμεηάδεηαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξία.  

Ο έιεγρνο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ γίλεηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζε πξψην ζηάδην πξηλ ηελ 
πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζεηηθή απάληεζε ΝΑΗ ζε φια ηα 
αλσηέξσ. 

 
Γ. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΠΡΑΞΖ πληειεζηήο: 20% 
 
1. αθήλεηα πεξηγξαθήο ηεο πξφηαζεο.    πληειεζηήο: 50%   
 
Δμεηάδεηαη ε ζαθήλεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, θαζψο 
θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηελ επηρείξεζε. 
 
Μηα απφιπηα ζαθήο θαη νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
πξάμεο θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλεγνξνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 
επηρείξεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζα παίξλεη βαζκφ 5 ή 4.  Αληίζηνηρα κηα 
κέηξηα πεξηγξαθή ζα παίξλεη 3 ή 2, ελψ κηα ειιηπήο 1 ή 0 βαζκφ.  
 
 
2. πκβνιή ηεο πξάμεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ /δεηθηψλ ηνπ  αληίζηνηρνπ άμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο.    πληειεζηήο: 50% 
 
Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο πξάμεο ζηνπο ζηφρνπο  ηνπ αληίζηνηρνπ Άμνλα 
Πξνηεξαηφηεηαο/ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο/ θαηεγνξίαο πξάμεσλ θαη ε πνζνηηθή 
εθηίκεζε απηήο ηεο ζπκβνιήο. 
 
Οη πξνηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, θαη ζπλδένληαη κε 
πξνθαζνξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηνπο ζε ηνκείο, ζηνπο 
νπνίνπο δίλεη έκθαζε ην πξφγξακκα, ζα βαζκνινγνχληαη κε κεγάιν βαζκφ (5, 4 ή 
3). εκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί επίζεο ε εθηηκψκελε βησζηκφηεηα ηεο πξφηαζεο. 
ε άιιε πεξίπησζε ζα ιακβάλεη κηθξή βαζκνινγία ( 2, 1 ή 0).  
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Γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ -  πληειεζηήο: 80% 
 
ΟΜΑΓΑ Α 
Δμεηάδεηαη ε πνξεία ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο  γηα 
ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2008, 2009, 2010, ή ησλ εηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο 
επηρείξεζεο, κε θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο πιένλ 
πξνβιεκαηηθέο πνξείεο. 
πληειεζηήο: 20% 
 
1.   Κχθινο εξγαζηψλ – πληειεζηήο 50% 
Έζησ α,β,γ νη θχθινη εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2008, 
2009 & 2010 αληηζηνίρσο)  
Γηα επηρεηξήζεηο κε 3 θαη άλσ έηε ιεηηνπξγίαο 
Ρ1=(β-α)/α,     Ρ2=(γ-β)/β   θαη  Ρηει=(Ρ1+Ρ2)/2 
Γηα επηρεηξήζεηο κε 2 θιεηζκέλεο ρξήζεηο (α=0) 
Ρηει=Ρ2 
Γηα επηρεηξήζεηο κε 1 θιεηζκέλε ρξήζε (α=0, β=0) 
Ρηει=0 

 Αλ Ρηει>0 ,    0 βαζκνί 

 Αλ 0≥Ρηει>-5% ,   1 βαζκφο 

 Αλ -5%≥Ρηει>-10% ,   2 βαζκνί 

 Αλ -10%≥Ρηει>-15% ,  3 βαζκνί 

 Αλ -15%≥Ρηει>-20% ,  4 βαζκνί 

 Αλ -20%≥Ρηει ,   5 βαζκνί 
 
2. Κέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ – πληειεζηήο 50% 
Αμηνινγείηαη ν κέζνο φξνο Μ ηνπ κεγέζνπο (θέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη 
θφξσλ)/ (θχθινο εξγαζηψλ) θαηά ηα έηε αλαθνξάο (2008, 2009 & 2010). 
Έζησ δ,ε,δ νη ηηκέο ηνπ κεγέζνπο  (θέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη θφξσλ)/ (θχθινο 
εξγαζηψλ) θαηά ηα έηε αλαθνξάο (2008, 2009 & 2010). 
Γηα επηρεηξήζεηο κε 3 θαη άλσ έηε ιεηηνπξγίαο 
Μ=(δ+ε+δ)/3 
Γηα επηρεηξήζεηο κε 2 θιεηζκέλεο ρξήζεηο (δ=0) 
Μ=(ε+δ)/2 
Γηα επηρεηξήζεηο κε 1 θιεηζκέλε ρξήζε (δ=0, δ=0) 
Μ=δ 
Απηνλφεην είλαη φηη ζε πεξίπησζε δεκίαο  ηα κεγέζε δ, ή ε, ή δ έρνπλ αξλεηηθφ 
πξφζεκν. 

 Αλ Μ>0 ,   0 βαζκνί 

 Αλ 0≥Μ>-5% ,  1 βαζκφο 

 Αλ -5%≥Μ>-10% ,  2 βαζκνί 

 Αλ -10%≥Μ>-15% ,  3 βαζκνί 

 Αλ -15%≥Μ>-20% ,  4 βαζκνί 

 Αλ -20%≥Μ,   5 βαζκνί 
 
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε βαζκνινγνχληαη 
κε 0 βαζκνχο. 
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ΟΜΑΓΑ Β’ 
 
1. Πιεξφηεηα ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο - πληειεζηήο: 30% 
 
Δμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Παξέκβαζεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ην κέζν φξν ησλ σξψλ θαηάξηηζεο πνπ πξνηείλνληαη αλά θαηαξηηδφκελν. 
 
Τπνινγηζκφο: Μέζνο φξνο σξψλ θαηάξηηζεο αλά θαηαξηηδφκελν = (χλνιν 
Αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο / ζχλνιν θαηαξηηδνκέλσλ). 
Έζησ Ω ν κέζνο φξνο σξψλ θαηάξηηζεο αλά θαηαξηηδφκελν: 

 Αλ 30 ≤ Ω ≤ 60,  βαζκφο 1 

 Αλ 61 ≤ Ώ ≤ 120, βαζκνί 2 

 Αλ 121 ≤ Ω ≤ 180,  βαζκνί 3 

 Αλ 181 ≤ Ω ≤ 240,  βαζκνί 4 

 Αλ 241 ≤ Ω ≤ 300,  βαζκνί 5 
 
ΟΜΑΓΑ Γ’ 
 
1. Πιεξφηεηα Δθπαηδεπηηθνχ ρεδίνπ - πληειεζηήο: 25% 
 
Δμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 
αθφινπζνπο παξάγνληεο: 
 
πλάθεηα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 
ρεδίνπ Παξέκβαζεο. 
 
Με πςειφ βαζκφ (5, 4) ζα βαζκνινγνχληαη νη πξνηάζεηο νη νπνίεο θξίλνληαη επαξθείο 
σο πξνο ην θάζε επηκέξνπο θξηηήξην. Αληίζηνηρα φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ζα βαζκνινγείηαη κε κέηξην βαζκφ 
(3, 2). Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε είλαη ειιηπήο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 
θξηηήξην ζπλεπάγεηαη ρακειή βαζκνιφγεζε (1, 0). 
 
ΟΜΑΓΑ Γ’ 
 
1. Γεκηνπξγία λέαο/σλ ζέζεσλ εξγαζίαο - πληειεζηήο: 25% 
Με πςειφ βαζκφ (5) ζα βαζκνινγνχληαη νη πξνηάζεηο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηελ 
δεκηνπξγία Νέαο Θέζεο Δξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) Δηήζηαο Μνλάδαο Δξγαζίαο 
(ΔΜΔ). 
 
Όιεο νη πξνηάζεηο, πνπ βάζεη ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ θαη ζπληειεζηψλ 
ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία απφ (50,0) θαη άλσ, κεηά ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ 
νκάδσλ θξηηεξίσλ είλαη θαη’ αξρήλ επηιέμηκεο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ.  
 
Βαζκνινγία θξηηεξίσλ ζε θιίκαθα 100 βαζκψλ  

Βαζκνινγία θξηηεξίνπ Γ = { ( (Γ1*50%)+(Γ2*50%) )* 20} * 20% 

Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ Γ =  

= [ {  { ( (Α1*50%)+(Α2*50%) )*20%}+(Β1*30%)+(Γ1*25%)+(Γ1*25%) }*20]*80% 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ =ΚΡΗΣΖΡΗΟ Γ + ΚΡΗΣΖΡΗΟ Γ 
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11. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ – ΔΝΣΑΞΖ 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε Γξάζε 1 θαη ησλ 
νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ παξέκβαζεο ζηε Γξάζε 2,  δηελεξγείηαη απφ έλαλ 
αμηνινγεηή ηνπ κεηξψνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.  
Ο ΔΦΔΠΑΔ εηζεγείηαη ζηελ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 
επηιέμηκεο θαη κε επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεηο γηα έγθξηζε θαη 
έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο. 
Γηα ηελ εηζήγεζε ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ, πξνο ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα γηα ηελ 
Αληαγσληζηηθφηεηα, ηεο έληαμεο ησλ έξγσλ ή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ απνθάζεσλ 
έληαμεο, κπνξνχλ λα ζπζηήλνληαη κε Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ 
Αληαγσληζηηθφηεηα νκάδεο εξγαζίαο απφ ζηειέρε ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ θαη ηεο 
ΔΤΓ/ΔΠΔΑΑ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο ζην έξγν ηεο. 

 

 Ζ έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε ζεηξά 
θαηάηαμεο  κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ.  

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο:  
Α) Γηα ηε Γξάζε 1 ζα εληάζζνληαη φιεο νη πξνηάζεηο πνπ ηζνβαζκνχλ. 
Β) Γηα ηε Γξάζε 2 ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο   
     επηρείξεζεο (πξνηεξαηφηεηα ζα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο κε     
     κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία έλαξμεο). 

 ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ ησλ 
εληαγκέλσλ πξνηάζεσλ ππάξμνπλ απεληάμεηο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ζα 
εληάζζνληαη νη επφκελεο ζε βαζκνινγία πξνηάζεηο.   

 Ζ ζρεηηθή απφθαζε δεκνζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά. Αθνινχζσο, ελεκεξψλνληαη 
φιεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ηφζν γηα ηελ έληαμε ηνπο φζν θαη γηα 
ηνπο ιφγνπο απφξξηςήο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην 
πξφγξακκα ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ εληφο 20 εκεξψλ 
απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο. ηελ ελεκέξσζε ζα 
πεξηιακβάλεηαη θαη ν ιφγνο απφξξηςεο ηνπο.  

 ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ν ΔΦΔΠΑΔ απνζηέιιεη ηελ 
απφθαζε έληαμεο. ηελ απφθαζε έληαμεο ζα πεξηιακβάλεηαη ηερληθφ 
παξάξηεκα κε ζαθή θαη  αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο εθηέιεζε έξγνπ, ην 
ρξνλνδηάγξακκα, ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηηο πεγέο, ην πνζνζηφ, ην 
χςνο, ηνλ ηξφπν, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, 
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν απφ ηνλ ΔΦΓ ΔΦΔΠΑΔ, ηηο ζρεηηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ έξγνπ, ηηο 
πξνυπνζέζεηο, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο, ηηο 
θπξψζεηο, ηνπο φξνπο ηήξεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ παξαζηαηηθψλ 
πνπ αθνξνχλ ζην έξγν θαη θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ιεπηνκέξεηα.  

 Ο ΔΦΔΠΑΔ αλαιακβάλεη ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο 
θαηαρψξεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ ζην Πιεξνθνξηαθφ 
χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ.  

 Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εγθξίλνληαη, 
ζπκθσλνχλ πσο ε έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπάγεηαη δεκνζίεπζε  ηεο 
επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο ηνπο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ  ηεο 
δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη 
ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ, 
www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 
παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ’ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006.  

. 

http://www.antagonistikotita.gr/


19/10/2011 30 

12. ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

ΓΡΑΖ 1:  «ρέδην ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ αλέξγσλ θαη 
  λέσλ επηρεηξεκαηηψλ (ζε θάζε start-up)»  

 

Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ, ν επηρεηξεκαηίαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ Αίηεζε 
Οινθιήξσζεο ζπλνδεπφκελε απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

 Βεβαίσζε έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο απφ ηε ΓΟΤ. 

 Δμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο 
πεξαζκέλα ζηα επίζεκα ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ βηβιία ηεο 
επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ζε επηιέμηκεο δαπάλεο (π.ρ ιεηηνπξγηθά έμνδα, 
δαπάλεο κηζζνδνζίαο, δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, απνζβέζεηο παγίσλ, 
θιπ.). 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπ επηρεηξεκαηία.  

 Αληίγξαθν ζεσξεκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη ε λέα ζέζε εξγαζίαο. 

 Αληίγξαθν θαηάζηαζεο ΗΚΑ (Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε) ησλ ηξηκήλσλ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. 

 

 

ΓΡΑΖ 2:  «Οινθιεξσκέλν ρέδην Παξέκβαζεο γηα ηε ζηήξημε  ησλ  
  επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, κέζσ δξάζεσλ  
  ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ  
  ηφλσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 
  ζηελ αγνξά εξγαζίαο» 
 
Γηθαηνινγεηηθά  Έλαξμεο Τινπνίεζεο ηνπ  Πξνγξάκκαηνο 
ηε θάζε έλαξμεο θαη πινπνίεζεο  ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε επηρείξεζε θαιείηαη λα 
ππνβάιεη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
Γηα ηηο πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο:  

χκβαζε πλεξγαζίαο κεηαμχ Δπηρείξεζεο θαη πκβνχινπ (ζεσξεκέλε απφ ηελ 
αξκφδηα ΓΟΤ), γηα ηελ ζχληαμε «Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ παξέκβαζεο» ηεο 
Δπηρείξεζεο θαη ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην εθπνλεζεί απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη 
αζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε, απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπο.  
 
Γηα ηηο Γξάζεηο θαηάξηηζεο  
Μέρξη πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, 
ζπκπιεξψλνληαη θαη ππνβάιινληαη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ηα αθφινπζα (Βιέπε Παξάξηεκα 
VII, θεθάιαην Α’): 
1. Γήισζε – Βεβαίσζε, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ν ηίηινο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ηφπνο 
πινπνίεζήο ηνπ. 
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2. Αλαιπηηθφ θαη σξνιφγην πξφγξακκα (ζεσξίαο -πξαθηηθήο), ζην νπνίν αλαγξάθεηαη 
ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ (ζεσξία θαη πξαθηηθή) θαη ζα αλαθέξεηαη αλά 
ζεκαηηθή ελφηεηα ν αληίζηνηρνο εθπαηδεπηήο γηα ηε ζεσξία κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
3. Καηάζηαζε, κε ην Ολνκαηεπψλπκν θαη ην πξνθίι ησλ θαηαξηηδνκέλσλ αλά  
πξφγξακκα θαηάξηηζεο.  
4. Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ην Μεηξψν 
Δθπαηδεπηψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ ΔΚΔΠΗ (εθηφο ηεο 
πξαθηηθήο άζθεζεο) θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην ΔΓΔΚ θαη πνπ έρνπλ 
νξηζζεί γηα ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 
5. πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο κε πηζηνπνηεκέλε Γνκή Καηάξηηζεο. Σα ζπκθσλεηηθά 
πξέπεη λα είλαη λνκίκσο ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. κε ηνλ ηξφπν πνπ 
απαηηείηαη απφ ηνλ Κ.Β.. 
6. Πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε  επηρείξεζε ππνβάιιεη 
αληίζηνηρα ηα παξαθάησ:  

 πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο, ζε πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο ζε 
ζπλεξγαδφκελε  επηρείξεζε.  

 Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ πξαθηηθήο άζθεζεο.  

 Καηάζηαζε Φνξέσλ πινπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 Καηάζηαζε θαηαλνκήο θαηαξηηδνκέλσλ αλά Φνξέα πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο 
άζθεζεο. 

 
 
Γηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ Τινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο 
 
Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ηφπν  
πινπνίεζεο, εθηφο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο ησλ 
πξνγξακκάησλ θαη ηα θάησζη (Βιέπε Παξάξηεκα VII, θεθάιαην Β’): 
1. Γειηίν παξνπζίαο θαηαξηηδνκέλσλ θαη δειηίν παξνπζίαο εθπαηδεπηψλ ζεσξίαο.  
2. Πίλαθαο δηδαζθφκελεο χιεο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε δηδαζθφκελε χιε θαη ε εκέξα 
θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ν νπνίνο ζα 
αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην ρψξν ηεο θαηάξηηζεο. 
 
ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (επηρεηξήζεηο ή ΚΔΚ), ζα ηεξνχληαη 
ηα θάησζη (Βιέπε Παξάξηεκα VII, θεθάιαην Β’): 
α) Γειηίν παξνπζίαο εθπαηδεπηψλ πξαθηηθήο άζθεζεο (Έληππν ΔΔ3) 
β) Γειηίν παξνπζίαο θαηαξηηδνκέλσλ πξαθηηθήο άζθεζεο (Έληππν ΔΔ4). 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ηεξνχληαη αλά πξφγξακκα θαηάξηηζεο (θνηλά 
δηθαηνινγεηηθά ζα ηεξνχληαη ζε αληίγξαθα ζε φινπο ηνπο θαθέινπο φπνπ απαηηείηαη 
π.ρ. επηκεξηζκφο ηηκνινγίσλ κε δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πάλσ απφ έλα πξφγξακκα, 
ακνηβέο ζπλεξγαηψλ θιπ). 
Οη Γηθαηνχρνη, ζα ηεξνχλ εηδηθφ θάθειν κε ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
παξαζηαηηθψλ γηα ην δηάζηεκα πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθνί Καλνληζκνί κεηά ηελ 
ηειεπηαία πιεξσκή, δειαδή θαη’ ειάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020.  
Μεηά ηε ιήμε ηεο θαηάξηηζεο, ν Γηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα δψζεη ζε θάζε 
θαηαξηηδφκελν, πνπ νινθιήξσζε επηηπρψο ηελ θαηάξηηζε, Βεβαίσζε 
Παξαθνινχζεζεο, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Καηάξηηζεο ηνπ ΚΔΚ  
θαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπηρείξεζεο. 
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Γηθαηνινγεηηθά κεηά ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
 
Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ 
ζρεδίνπ παξέκβαζεο, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ Αίηεζε 
Οινθιήξσζεο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (Βιέπε Παξάξηεκα 
VII, θεθάιαην Γ’): 
  
Γηα ηηο πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο:  

 Σειηθή Έθζεζε Οινθιήξσζεο Έξγνπ, ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ην πξαγκαηνπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν, ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο θαη ζηε κεζνδνινγία θαη ζηα εξγαιεία ζπκβνπιεπηηθήο 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 
Γηα ηηο Γξάζεηο θαηάξηηζεο: 

 Σειηθή Αλαιπηηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο πξνγξάκκαηνο 
θαηάξηηζεο.  

 Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ησλ ζηφρσλ θαη 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

 
 
Δπίζεο, γηα ην ζχλνιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνβάιιεη: 

 Αλαιπηηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη απνηίκεζε ησλ 
πεπξαγκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο θαη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ 
νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ παξέκβαζεο. 

 Αίηεζε Απνπιεξσκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία ζα δηαηππψλεηαη κε 
ζαθήλεηα ε απαξέγθιηηε αληηζηνίρηζε παξαδνηέσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ κε 
πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο (ζπλνδεπφκελεο απφ ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα) θαη 
κε αληίζηνηρεο πιεξσκέο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά: 

 
Γηα ηηο πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο: 
 Δάλ ην ζρέδην πξνζαξκνγήο εθπνλεζεί απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο / 

επηρεηξήζεηο ζπκβνχισλ ή απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, 
ν θνξέαο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ επηρείξεζε ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, φπνπ 
ζα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ πξνο ηελ επηρείξεζε. 

 Δάλ ην ζρέδην εθπνλεζεί απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο νη νπνίνη αζρνινχληαη ζηελ 
επηρείξεζε, γηα ηελ δαπάλε ζα πξνζθνκηζηεί θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηεο 
επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηείρε ζηε ζχληαμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ 
παξέκβαζεο, καδί κε απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο γηα θάζε άηνκν πνπ ζα 
εθδψζεη ε επηρείξεζε (ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β..). 

 
Γηα  ηηο Γξάζεηο θαηάξηηζεο: 
 
ΑΜΟΗΒΖ ΦΟΡΔΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 
Ο θνξέαο θαηάξηηζεο εθδίδεη Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ, κε ηελ ακνηβή ηνπ 
φπσο απηή έρεη ζπκθσλεζεί θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ –ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ- κεηαμχ επηρείξεζεο θαη ΚΔΚ. 
 
ΑΜΟΗΒΔ  ΚΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 
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 Σν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα γηα ηε ζεσξία αλέξρεηαη ζε 5€ /ψξα θαηάξηηζεο θαη 
θαηαβάιιεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ηελ επηρείξεζε κε ηελ έθδνζε 
απφδεημεο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο, κε θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Β.. 

 Απνδεηθηηθά θαηαβνιήο Δθπαηδεπηηθνχ  επηδφκαηνο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο.  
 Απνδεηθηηθά κεηαθίλεζεο-δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, εάλ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθέο δαπάλεο (ηηκνιφγηα-δειηία απνζηνιήο). 
 Ζ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο εληφο επηρείξεζεο θαη εληφο σξψλ εξγαζίαο 

πηζηνπνηείηαη: 
 κε ηελ πξνζθφκηζε ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο,  ζηελ νπνία ζα 

απεηθνλίδνληαη νη ψξεο πξαθηηθήο άζθεζεο αλά θαηαξηηδφκελν θαη 
 κε κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο εξγαδνκέλσλ - θαηαξηηδνκέλσλ  ζπλνδεπφκελεο 

απφ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα απεηθνλίδεηαη ην σξνκίζζην αλά θαηαξηηδφκελν. 
 
ΓΑΠΑΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
Γηα θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηεο επηρείξεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ηηκνινγίσλ  - δειηίσλ απνζηνιήο, 
πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ( π.ρ. γξαθηθή χιε , πιηθά εθπαίδεπζεο )  
ή ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ ( π.ρ. απνζβέζεηο εμνπιηζκνχ). 
Δπηπιένλ παξαζηαηηθά : 
 Απνδεηθηηθά ακνηβήο Δθπαηδεπηψλ (Α.Π.Τ. ή Σ.Π.Τ. Απφδεημε Δπαγγεικαηηθήο 

Γαπάλεο-κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο), απφδνζε θφξνπ θαη αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ φπνπ ππάξρνπλ, Α.Π.Γ. γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, (ΠΓ) 
πξνζσξηλή δήισζε θαη Γηπιφηππν είζπξαμεο απφ ΓΟΤ γηα ηνπο θφξνπο. 

. 
Ζ έθδνζε παξαζηαηηθψλ θαη εμφθιεζε απηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληφο δηκήλνπ 
απφ ηε ιήμε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη απνδφζεηο ζην ΗΚΑ θαη ζηε Γ.Ο.Τ. ησλ 
θξαηήζεσλ απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο, πξέπεη λα γίλεηαη εκπξφζεζκα. 
Όια ηα παξαζηαηηθά, ζρεηηθά κε ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξέπεη λα  
είλαη εμνθιεκέλα.  
Σα ηηκνιφγηα-δειηία απνζηνιήο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ εμνθιεηηθέο απνδείμεηο. Γηα 
ηελ ακνηβή εθπαηδεπηψλ, εθπαηδεπνκέλσλ θαη θνξέσλ πινπνίεζεο απαηηνχληαη 
απνδείμεηο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο ή ηηκνιφγηα θαη παξαζηαηηθά εμφθιεζεο.  
Σα ηηκνιφγηα-δειηία απνζηνιήο ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 
εθδνζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Ζ ηήξεζε απφ ηνπο θνξείο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη, θαζψο θαη ησλ 
ζηνηρείσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, είλαη 
ππνρξεσηηθή. Ζ κε ηήξεζε ή ε ειιηπήο ηήξεζε απηψλ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ 
πεξηθνπή δαπαλψλ ή αθφκα θαη ηελ αθχξσζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ επηζηξνθή ηπρφλ 
εηζπξαρζέλησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ σο παξαλφκσο ή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ. 
Ζ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο 
απφ ηελ επηρείξεζε, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, γίλεηαη εληφθσο απφ ηελ εκεξνκελία 
θαηαβνιήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ1749 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
Οη Γηθαηνχρνη είλαη απαξαίηεην : 
 λα ηεξνχλ ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζην Πξφγξακκα, 
 λα εθαξκφδνπλ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζχκθσλα κε ηνλ ΚΒ, 
 λα θαηαρσξνχλ ηηο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ζαθή θαη δηαθξηηφ ηξφπν. 
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13. ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ 
 

13.1 Εκθέζειρ πποόδος έπγων – πιζηοποίηζη 
 
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ (πηζηνπνηήζεηο) γίλεηαη κέζσ 
Γηνηθεηηθψλ ή/θαη επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ 
Αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο απφ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ φξγαλα ειέγρνπ ηνπ 
ΔΦΔΠΑΔ, θαηφπηλ αηηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.  

 Σν πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ/νινθιήξσζεο, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηνπο 
θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε έθζεζε πξνφδνπ, ζα 
απνζηαινχλ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζηνπο Γηθαηνχρνπο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
απφθαζεο έληαμεο. 

 Δλδηάκεζε Έθζεζε Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζεί, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ 
αληηθεηκέλνπ. 

 Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο ζπλνιηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 
ρσξίο ηελ ππνβνιή ελδηάκεζεο έθζεζεο πξνφδνπ (ππνβνιή απεπζείαο Έθζεζεο 
Οινθιήξσζεο). 

 Κάζε έθζεζε πξνφδνπ/νινθιήξσζεο ελεξγνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο-
πηζηνπνίεζεο, φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηαβνιήο ηεο 
επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί. 

 
Μεηά ην πέξαο ηεο επαιήζεπζεο ν ΔΦΔΠΑΔ ζπληάζζεη βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο 
δηαδηθαζίαο ην απαηηνχκελν Έληππν Διέγρνπ (Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο), εηζάγεη φια ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην ΠΚΔ θαη ελ ζπλερεία απνζηέιιεη ζην Γηθαηνχρν ζρεηηθή 
επηζηνιή κε ηηο δαπάλεο πνπ πηζηνπνηήζεθαλ, απηέο πνπ δελ πηζηνπνηήζεθαλ θαη ηα 
ζπλνιηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

13.2 Πιζηοποίηζη δαπανών νέαρ θέζηρ επγαζίαρ  
 
Ζ αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη έπεηηα απφ πηζηνπνίεζε θαηά 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 
  

13.3 Ολοκλήπωζη και παπαλαβή έπγος 
 

Σν αίηεκα νινθιήξσζεο, ππνβάιιεηαη ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ έσο θαη ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ 
ζρεδίνπ παξέκβαζεο.  

Με ππνβνιή ηεο αίηεζεο νινθιήξσζεο ή εθπξφζεζκε ππνβνιή ηεο ζέηεη ηνλ 
δηθαηνχρν ζηνλ θίλδπλν λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο λέαο/σλ ζέζεο/σλ εξγαζίαο απαηηείηαη θαη έιεγρνο  
δηαηήξεζεο απηήο ηνπιάρηζηνλ (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζιεςεο. Ο 
ΔΦΔΠΑΔ δηελεξγεί δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο ζην 100% ησλ πεξηπηψζεσλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ν παξαπάλσ φξνο δελ ηεξεζεί, ε επηρείξεζε επηζηξέθεη εληφθσο 
ηελ αλαινγνχζα Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία επηβνιήο 
δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο (άξζξα 7 έσο 15 ηεο ΤΠΑΤΓ). 
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14. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΔΝΣΑΞΖ 
 
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο, εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε 
ηξνπνπνίεζε δελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζηε Πξάμε θαη 
ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο ηνπ.  
εκεηψλεηαη φηη, δελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ηεο 
δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο.  
Σν ζχλνιν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην 20% 
ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (λα είλαη δειαδή θαηψηεξν ηνπ 80% ηνπ 
αξρηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ).  
Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλν αίηεκα ζηνλ 
ΔΦΔΠΑΔ, κε ζπλεκκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ν ΔΦΔΠΑΔ εηζεγείηαη 
ζρεηηθά ζηελ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ. ε θάζε πεξίπησζε ε αίηεζε πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη 
εηδηθψο θαη επαξθψο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ 
ηεθκεξίσζε ηεο κε αιινίσζεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη εγθξηζεί. 
 
Ζ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ εμεηάδεη ηηο αθξηβείο δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα 
επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο 
ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ ηζνδπλακία ηεο λέαο πξνηεηλφκελεο ιχζεο θαη γλσκνδνηεί γηα 
ηελ απφξξηςε ή απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο. Ζ ηξνπνπνηεηηθή απφθαζε 
εθδίδεηαη απφ ηελ  ΔΤΓ/ΔΠΑΔ.  
 
Ο ΔΦΔΠΑΔ κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα εγθξίλεη ή απνξξίπηεη, ηπρφλ αηηήκαηα 
επελδπηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε Πξάμε θαη αθνξνχλ ζε αιιαγέο ήζζνλνο 
ζεκαζίαο πνπ αλαθέξνληαη πεξηνξηζηηθά ζε: 

 Αιιαγή ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειέηεο. 

 Αιιαγή έδξαο ηεο επηρείξεζεο, αιιαγή ηνπ ηφπνπ πινπνίεζεο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ή κεηαβνιή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο.  

 Αιιαγή πξνκεζεπηή ρσξίο νπζηψδε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ.  

 
Οη αλσηέξσ αιιαγέο, ηηο νπνίεο εγθξίλεη ν ΔΦΔΠΑΔ δελ ινγίδνληαη σο 
ηξνπνπνηήζεηο, ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 
δχλαηαη λα εμεηάδνληαη θαηά ηε θάζε ηεο πηζηνπνίεζεο. 
 
 

15. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΝΗΥΤΟΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
 
Καηά ην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο νη δηθαηνχρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
παξέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαηαζηεί αλαγθαία πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηελ 
ΔΤΓ/ΔΠΑΔ ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο, κε ηε κνξθή αλαθνξψλ ή παξνρήο 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Με αληαπφθξηζε ζε αίηεκα ιήςεο ζηνηρείσλ, πνπ 
απαηηνχληαη απφ ην Δ.Π. ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ θαη ην ΔΠΑ 
2007-2013, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ απέληαμε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ην 
Πξφγξακκα. 
 
Γεηγκαηνιεπηηθά είλαη δπλαηφλ λα γίλεη επηηφπηα επαιήζεπζε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, απφ 
ηελ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ, ή θαη άιια φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ε ΔΤΓ/ΔΠΑΔ έρεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο φρη κφλν 
δεηγκαηνιεπηηθψλ αιιά θαη ζηνρεπκέλσλ επαλειέγρσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
έξγσλ.  


