
1 

 

                                                                          
            ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΥΓΕΛΑ 

              
 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                                                   Ακινα 1/7/2021 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ                                                         Αρ. Ρρωτ.: 45413 
ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΓΑΣΛΑΚΩΝ  
ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ  
ΣΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ ΚΑΛ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ 
ΤΜΘΜΑ Λ 
Ταχ. Δ/νςθ: Σταδίου 29 
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ΑΠΟΦΑΗ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟ 

ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ 

 

Κζμα: Ρροκιρυξθ τθσ δράςθσ «Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 

ανζργων θλικίασ 30 ετϊν και άνω ςτισ  Ρεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ (MΕΤ), με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ» 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

     

1. Το άρκρο 29 του ν. 1262/1982 «Για τθν παροχι κινιτρων ενίςχυςθσ τθσ Οικονομικισ και 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Χϊρασ και τροποποίθςθ ςυναφϊν διατάξεων» (Α’ 70).  

2. Τθν παρ.6 του άρκρου 10  του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» (Α’  45). 

3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ ΟΑΕΔ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 258). 

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143). 

5. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 

για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 

τροποποίθςθ του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 265) και ιδίωσ το άρκρο 47 αυτοφ, 

όπωσ ιςχφει.  

6. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία και ανάπτυξθ των φορζων τθσ και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α’ 205).  

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (A’ 133). 

8. Το άρκρο 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα, που κυρϊκθκε 

με το άρκρο πρϊτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

κυβερνθτικά όργανα» (Αϋ 98), όπωσ ιςχφει και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 

του ν. 4622/2019 (Αϋ 133). 

9. Τθν παρ. 2 του άρκρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145). 

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ» (Αϋ 168). 

11. Το π.δ. 81/2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων και κακοριςμόσ 

των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων» (Α’119). 

12. Το π.δ. 84/2019 «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν/ Ενιαίων 

Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων» (Αϋ 123). 

13. Tο π.δ. 63/2020 «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν, μεταφορά 

αρμοδιοτιτων μεταξφ Γενικϊν Γραμματειϊν» (Α’ 156). 

14. Το π.δ. 2/2021 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν (Α’ 2). 

15. Τουσ Κανονιςμοφσ με αρικ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

16. Τον Κανονιςμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1407/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 18-12-2013 ςχετικά με τθν εφαρμογι των 

άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ Ενιςχφςεισ 

Ιςςονοσ Σθμαςίασ (O.J ΕΕ L 352/ Λ Τθσ 24-12-2013). 

17. Τον  Κανονιςμό (ΕΕ) 679/2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν 

(Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων). 

18. Τον  ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 

2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
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χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/ 680 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 137). 

19. Τθν Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2016/C262/ 01 ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κρατικισ 

ενίςχυςθσ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 107 παράγραφοσ 1 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

20. Τθν Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2007/C/272/ 05 για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των 

αποφάςεων τθσ Επιτροπισ με τισ οποίεσ τα κράτθ μζλθ διατάςςονται να ανακτιςουν παράνομεσ 

και αςυμβίβαςτεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ. 

21. Τθν υπό ςτοιχεία C (2014)/10128 final/17.12.2014 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ & Δια 

Βίου Μάκθςθ 2014-2020» (Κωδικόσ CCI 2014GR05M9OP001), όπωσ ιςχφει. 

22. Τθν υπό ςτοιχεία 137675/ΕΥΚΥ1016/19-12-2018 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ “Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικ.110427/EΥΚΥ/1020/20.10.2016 (Βϋ3521) υπουργικισ 

απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’αρικ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.07.2015 

(Βϋ1822) υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα 

του ΕΣΡΑ 2014 – 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων 

πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων 

επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων»” (Βϋ 5968), όπωσ ιςχφει.   

23. Τθν υπό ςτοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020  απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

και Οικονομικϊν με κζμα: «Λειτουργία του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Σϊρευςθσ Κρατικϊν 

ενιςχφςεων  Ιςςονοσ Σθμαςίασ» (Β’ 2417 και Β' 3968). 

24. Τθν υπό ςτοιχεία 126829/EΥΚΥ1217(1)/ 8-12-2015 απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ 

ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του 

ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784), όπωσ ιςχφει. 

25. Tθν υπ’ αρ. 11319/9-9-2016 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ περί 

«Οριςμοφ του «ΟΑΕΔ» ωσ Ενδιάμεςου Φορζα του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020»». Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων 

διαχείριςθσ για Ρράξεισ Κρατικϊν Ενιςχφςεων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020» (Β’ 3048). 
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26. Tθν υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του ΟΑΕΔ, με τθν οποία ςυςτάκθκαν 

Γραφεία Ραρακολοφκθςθσ των Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ ςτα ΚΡΑ 2. 

27. Tθν υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαςθ του ΔΣ του ΟΑΕΔ, με τθν οποία τροποποιικθκε και 

ςυμπλθρϊκθκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ωσ Ενδιάμεςου Φορζα του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020» 

για τθ διαχείριςθ Ρράξεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων. 

28. Tθν υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαςθ του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Νζου Κανονιςμοφ Εκδίκαςθσ 

Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

29. Tθν υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαςθ του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Οριςμοφ μελϊν ςτισ Επιτροπζσ 

Εκδίκαςθσ Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν (ΕΡ.ΕΚ.ΕΡ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883). 

30. Tθν υπ’ αρ. Νο 11/30-09-2016 τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ε.Ρ. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9). 

31. Τθ μεκοδολογία και τα κριτιρια επιλογισ πράξεων του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020», όπωσ εγκρίκθκαν με τθ 12θ απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του ΕΡ (26-10-2016).  

32. Τα εγχειρίδια Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ και Ελζγχου Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων 2014-20 και 

ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικαςιϊν και ελζγχου πράξεων κρατικϊν ενιςχφςεων. 

33. Το εγκεκριμζνο ζγγραφο εξειδίκευςθσ του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020», ςφμφωνα με τθν  35θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ 

του ΕΡ (21-02-2020).  

34. Τθν υπό ςτοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 εγκφκλιο: «Οδθγίεσ ςτουσ φορείσ που εμπλζκονται 

ςτθ χοριγθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 

604Ω4653Ο7-ΥΔ9). 

35. Τθν υπό ςτοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκφκλιο: «Εναλλακτικι λειτουργία Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) και προςαρμογι των διαδικαςιϊν, ροϊν εργαςίασ και 

ρόλων ςτθ λειτουργία αυτι όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ δράςεων κρατικϊν ενιςχφςεων κατά τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΛ84691Ω2-ΕΑΞ). 

36. Το υπ’ αρ. 15738/ 05-02-2021 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Κεςμικισ Υποςτιριξθσ (ΕΥΚΥ) τθσ 

Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ ΕΣΡΑ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Επενδφςεων και ΕΣΡΑ του 

Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με κζμα: “Ανακεϊρθςθ τθσ Ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ 

κλίμακασ μοναδιαίου κόςτουσ τθσ δράςθσ «Ρρογράμματα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν 
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απαςχόλθςθ ανζργων / ΝΚΕ (Νζεσ Κζςεισ Εργαςίασ)» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

"Ανάπτυξθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθσ"’’.  

37. Το υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Κεςμικισ Υποςτιριξθσ (ΕΥΚΥ) τθσ 

Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ ΕΣΡΑ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Επενδφςεων και ΕΣΡΑ του 

Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με κζμα: Εφαρμογι Κλίμακασ Μοναδιαίου Κόςτουσ για τθν 

αποηθμίωςθ δαπανϊν τθσ δράςθσ "Ρρογράμματα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 

ανζργων /ΝΚΕ (Νζεσ Κζςεισ Εργαςίασ)" του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ "Ανάπτυξθ Ανκρωπίνου 

Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθσ", προςαρμοςμζνο ςτο άρκρο 48 του ν. 4670/2020 

«Αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ και ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 43). 

38. Τθ με αρικμ. 1173/22-3-2021 ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΥΔ ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθσ» τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων 

Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου. 

39. Τθν υπ’ αρ. 627/38913/2-4-2021 ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Κρατικϊν Ενιςχφςεων 

(ΕΥΚΕ) τθσ Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Επενδφςεων και ΕΣΡΑ 

του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων. 

40. Τθ με αρικμ.2205/6-4-2021  απόφαςθ του ΔΣ του ΟΑΕΔ. 

41. Τθν υπ’ αρ. 41954/22-6-2021 ειςιγθςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν. 

42. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ προκαλείται δαπάνθ φψουσ ζωσ τριάντα δφο 

εκατομμυρίων ευρϊ (32.000.000,00 €), θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΚΤ, ςτο πλαίςιο του 

ΕΡΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ και κα ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) του Υπουργείου 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων (Ε3341). Θ ςυγχρθματοδοτοφμενθ δθμόςια δαπάνθ  ςε 

ετιςια βάςθ κατανζμεται ωσ εξισ: 

       -Για το ζτοσ 2021:  ζωσ 12.000.000,00  ευρϊ 

      -Για το ζτοσ 2022:  ζωσ 20.000.000,00  ευρϊ 

 

 

Αποφαςίηουμε: 

Τθν προκιρυξθ τθσ δράςθσ: «Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων 

θλικίασ 30 ετϊν και άνω ςτισ  Ρεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ (MΕΤ), με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ», ςφμφωνα με 

τα ακόλουκα: 
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Άρκρο 1  

Ταυτότθτα τθσ δράςθσ 

                          1. Σκοπόσ τθσ δράςθσ είναι θ ανάςχεςθ των ςυνεπειϊν τθσ ανεργίασ, ιδιαίτερα για τισ άνεργεσ γυναίκεσ, 

τουσ μακροχρόνια άνεργουσ και τουσ ανζργουσ μεγαλφτερων θλικιϊν, των οποίων θ διαρκισ και επί 

μακρόν απομάκρυνςθ από τθν εργαςία για οικογενειακοφσ ι άλλουσ λόγουσ δυςχεραίνει τθν 

πικανότθτα επανζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

2.                       2. Αντικείμενο τθσ δράςθσ είναι θ δθμιουργία 5.000 νζων κζςεων εργαςίασ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ με  

τθν πρόςλθψθ ανζργων, εγγεγραμμζνων ςτο μθτρϊο ανεργίασ του ΟΑΕΔ, θλικίασ 30 ετϊν και άνω, ςτισ 

Ρεριφζρειεσ ςε Μετάβαςθ (ΜΕΤ) τθσ χϊρασ. Συγκεκριμζνα, ςτισ ΜΕΤ ςυμπεριλαμβάνονται θ Δυτικι 

Μακεδονία, θ Στερεά Ελλάδα, τα Λόνια Νθςιά, θ Ρελοπόννθςοσ, το Βόρειο Αιγαίο και θ Κριτθ. 

3.  3. Θ δράςθ υλοποιείται ςε κφκλουσ ωσ εξισ: 

α) Ο πρϊτοσ κφκλοσ  αφορά ςτθ δθμιουργία 3.000 κζςεων εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. 

β) Οι επόμενοι κφκλοι αφοροφν ςτθ δθμιουργία των υπολοίπων κζςεων εργαςίασ ζωσ εξαντλιςεωσ του 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ δράςθσ.  

γ) Ο κάκε επόμενοσ κφκλοσ προκθρφςςεται μετά τθν πάροδο 4 μθνϊν  από τθν θμερομθνία λιξθσ 

υποβολισ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ του προθγοφμενου κφκλου. Οι θμερομθνίεσ ζναρξθσ και 

λιξθσ υποβολισ αιτιςεων δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ςτθν ιςτοςελίδα 

του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (www.ependyseis.gr) και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΣΡΑ 

(www.espa.gr). 

4. Στοιχεία τθσ δράςθσ  

Κωδικόσ Ρρόςκλθςθσ ςτο ΟΡΣ-ΕΣΡΑ ΟΑΕΔ_05: ΑΑ 4876 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα  Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια 

Βίου Μάκθςθ 

Τίτλοσ και περιγραφι δράςθσ  «Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν 

απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ 30 ετϊν και άνω ςτισ  

Ρεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ (ΜΕΤ)». 

Γεωγραφικζσ ενότθτεσ υλοποίθςθσ Δυτικι Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Λόνια Νθςιά, 

Ρελοπόννθςοσ, Βόρειο Αιγαίο και Κριτθ. 
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Είδοσ παρεχόμενων ενιςχφςεων Επιχοριγθςθ (Grant) 

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ  Κανονιςμόσ de minimis 1407/2013 

Ταμείο  ΕΚΤ 

Ενδιάμεςοσ Φορζασ ΟΑΕΔ 

Συγχρθματοδοτοφμενθ Δθμόςια Δαπάνθ 32.000.000 € 

 

Άρκρο 2  

Ρλαίςιο Ζνταξθσ  – Χρθματοδότθςθ – Επιλζξιμεσ περιοχζσ 

1. Θ δράςθ «Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ 30 ετϊν 

και άνω ςτισ  Ρεριφζρειεσ  ςε μετάβαςθ (MΕΤ), με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ» ςυγχρθματοδοτείται από 

τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μζςω του Ε.Ρ. «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ».  

2. Θ Δράςθ εμπίπτει: 

α) Στον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 «Βελτίωςθ προοπτικϊν απαςχόλθςθσ και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ανκρϊπινου δυναμικοφ»  

β) Στον Κεματικό Στόχο 8 «Ρροϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ και ποιοτικισ απαςχόλθςθσ και υποςτιριξθ τθσ 

κινθτικότθτασ των εργαηομζνων »,  

γ) Στθν Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 8i  «Ρρόςβαςθ των ατόμων που αναηθτοφν εργαςία και των μθ 

ενεργϊν οικονομικά ατόμων ςτθν απαςχόλθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων και 

των ατόμων που βρίςκονται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα εκτόσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, μεταξφ άλλων 

μζςω τοπικϊν πρωτοβουλιϊν για τθν απαςχόλθςθ και τθσ υποςτιριξθσ τθσ κινθτικότθτασ του εργατικοφ 

δυναμικοφ»,  

δ) Στον Ειδικό ςτόχο Λ «Ρρόςβαςθ των ανζργων ςτθν απαςχόλθςθ, με ζμφαςθ ςε μακροχρόνια 

ανζργουσ, γυναίκεσ και ανζργουσ 30 ζωσ 49 ετϊν, αφξθςθ του ποςοςτοφ των καταρτιςκζντων ανζργων 

που λαμβάνουν πιςτοποίθςθ, με ζμφαςθ ςε μακροχρόνια ανζργουσ, γυναίκεσ και ανζργουσ που δεν 

ζχουν ενταχκεί ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και βελτίωςθ ευκαιριϊν ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν 

αγορά εργαςίασ ωφελοφμενων τθσ εφαρμογισ του  Κοινωνικοφ  Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ (ΚΕΑ)». 

3. Θ ςυγχρθματοδοτοφμενθ δθμόςια δαπάνθ  που διατίκεται για τθν ζνταξθ πράξεων με τθν παροφςα 

πρόςκλθςθ ανζρχεται ςε 32.000.000 ευρϊ, αφορά τισ Ρεριφζρειεσ ςε Μετάβαςθ τθσ χϊρασ (Δυτικι 
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Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Λόνια Νθςιά, Ρελοπόννθςο, Βόρειο Αιγαίο και Κριτθ) και ςε ετιςια βάςθ 

κατανζμεται ωσ εξισ: 

□ Για το ζτοσ 2021:  12.000.000  ευρϊ 

□ Για το ζτοσ 2022:  20.000.000 ευρϊ 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ κα ενταχκοφν πράξεισ ζωσ το φψοσ τθσ ςυνολικισ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ 

δθμόςιασ δαπάνθσ. 

4. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πράξθσ χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκοι δείκτεσ: 

Α. Δείκτεσ εκροϊν: 

 CΟ01: άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων, με τιμι ςτόχο  5.000 άτομα 

(εκ των οποίων 2.000  άνδρεσ και 3.000   γυναίκεσ) 

 CΟ02: μακροχρόνια άνεργοι, με τιμι ςτόχο 3.000 άτομα (εκ των οποίων 1.200 άνδρεσ και 1.800 

γυναίκεσ) 

 Τ4850: άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των μακροχρόνια ανζργων, 30-44 ετϊν, με τιμι ςτόχο 

2.000   άτομα 

 Τ4854: άνεργοι που δεν ζχουν ενταχκεί ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, με τιμι ςτόχο 3.000  

άτομα 

 11309: ωφελοφμενοι του ΚΕΑ που ςυμμετζχουν ςε δράςεισ εργαςιακισ και κοινωνικισ επαν-

ζνταξθσ, με τιμι ςτόχο 400  άτομα 

 

Β. Δείκτεσ Αποτελζςματοσ 

i. CR06: Συμμετζχοντεσ που κατζχουν κζςθ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αυτοαπαςχόλθςθσ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ.   

ii. 11308: Ωφελοφμενοι του ΚΕΑ που δραςτθριοποιοφνται ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, που 

ςυμμετζχουν ςε εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ, που αποκτοφν εξειδίκευςθ, που κατζχουν κζςθ 

απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ.  

 

Άρκρο 3  

Φορζασ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

Θ υποδοχι και αξιολόγθςθ των προτάςεων μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κρατικϊν 

Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ενταγμζνων πράξεων ςτθ δράςθ 
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«Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ 5.000 ανζργων θλικίασ 30 ετϊν και άνω 

ςτισ  Ρεριφζρειεσ  ςε μετάβαςθ (MΕΤ), με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ», υλοποιείται από τα ΚΡΑ2 (Γραφεία 

Απαςχόλθςθσ και Γραφεία Ραρακολοφκθςθσ Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ) του ΟΑΕΔ ςφμφωνα 

με τισ με αρικμ. 2505 / 57 / 24-7-2018 και 2149/ 51 / 25-7-2017 αποφάςεισ του Δ.Σ του Οργανιςμοφ. 

 

Άρκρο 4  

Δικαιοφχοι - Ωφελοφμενοι - Προι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

4.1.  Δικαιοφχοι  

1. Θ δράςθ απευκφνεται ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα που 

αςκοφν τακτικι οικονομικι δραςτθριότθτα και δραςτθριοποιοφνται ςτισ  Ρεριφζρειεσ ςε Μετάβαςθ τθσ 

χϊρασ. 

2. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ μίασ επιχείρθςθσ ςτθ δράςθ είναι να μθν ζχει προβεί ςε 

μείωςθ του προςωπικοφ τθσ κατά τθ διάρκεια του τελευταίου τριμινου πριν τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (θμερολογιακά). Εφόςον ο αρικμόσ του προςωπικοφ κατά τθν θμερομθνία 

ζναρξθσ του ελεγχόμενου τριμινου είναι ίδιοσ και  κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ -

ανεξάρτθτα εάν ςτο διάςτθμα αυτό υπάρχουν μεταβολζσ του προςωπικοφ- είναι δυνατι θ ζνταξθ τθσ 

επιχείρθςθσ ςτθ δράςθ.  

Θ ανωτζρω προχπόκεςθ περί μθ μείωςθσ προςωπικοφ κα πρζπει να τθρείται και για το χρονικό 

διάςτθμα από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ζωσ τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ εγκριτικισ 

απόφαςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ δράςθ. 

3. Ωσ μείωςθ προςωπικοφ κεωρείται: 

       α. θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ,  

β. θ αλλαγι του κακεςτϊτοσ απαςχόλθςθσ από πλιρθ ςε μερικι ι ςε εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ,  

γ. θ εκελουςία ζξοδοσ που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότθ, μζςω προγραμμάτων παροχισ 

οικονομικϊν κυρίωσ κινιτρων εκελοφςιασ εξόδου, 

δ. θ οικειοκελισ αποχϊρθςθ που λογίηεται ωσ καταγγελία ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το αρ. 38 του 

ν.4488/2017 (Αϋ137), 

ε. θ κζςθ εργαηόμενου ςε διακεςιμότθτα, 

       ςτ. θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ επίςχεςθσ από τθν εργαςία του Κεφαλαίου 325 του Α.Κ. 

Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ επιχείρθςθ, προκειμζνου να ενταχκεί ςτθ δράςθ, κα πρζπει να καλφψει τθν 

μείωςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων, ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 
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Εάν θ επιχείρθςθ ζχει προβεί ςε μείωςθ προςωπικοφ κατά το χρονικό διάςτθμα που ζπεται τθσ 

θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, δφναται να ενταχκεί ςτθ δράςθ, εφόςον καλφψει 

τθ μείωςθ ζωσ τθν θμερομθνία τθσ αξιολόγθςθσ.  

4. Σε περίπτωςθ που κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ, ο αξιολογθτισ διαπιςτϊςει ότι υπάρχει 

μείωςθ του προχπάρχοντοσ προςωπικοφ προβαίνει ςτισ κάτωκι ενζργειεσ: 

α. Ζλεγχοσ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (Ρ.Σ) ΕΓΑΝΘ προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν θ επιχείρθςθ 

ζχει προβεί ςε πρόςλθψθ προςωπικοφ για τθν υποχρζωςθ κάλυψθσ τθσ μείωςθσ του αρικμοφ 

εργαηομζνων. 

β. Ενθμζρωςθ του δικαιοφχου ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ότι δεν υπάρχει πρόςλθψθ ςτο Ρ.Σ. 

ΕΓΑΝΘ  και προςκόμιςθσ αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν ορίηοντασ ςχετικι  προκεςμία. 

5. Δεν κεωρείται μείωςθ προςωπικοφ όταν ςυντελείται κάποια από τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

α. καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, 

β. καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου (πριν τθ λιξθ τθσ) που οφείλεται ςε 

ςπουδαίο λόγο που αφορά ςτον εργαηόμενο (μινυςθ για αξιόποινθ πράξθ που επθρεάηει ι μπορεί να 

επθρεάςει τθν εργαςία του), 

γ. λιξθ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου, 

δ. οικειοκελισ αποχϊρθςθ, 

ε. φυλάκιςθ και ο κάνατοσ, 

ςτ. αδυναμία ανανζωςθσ τθσ άδειασ διαμονισ και πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ αλλοδαπϊν 

εργαηόμενων. 

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειριςεισ οφείλουν να προςκομίςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όταν 

τουσ ηθτθκοφν από τουσ αξιολογθτζσ ι τον Ρροϊςτάμενο του ΚΡΑ2  κατά τθν αξιολόγθςθ. 

4.2. Επιλζξιμοι τομείσ δραςτθριότθτασ των δικαιοφχων  

1. Δικαιοφχοι τθσ δράςθσ είναι όλεσ οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα 

που αςκοφν τακτικι οικονομικι δραςτθριότθτα και δραςτθριοποιοφνται ςτισ Ρεριφζρειεσ ςε Μετάβαςθ 

τθσ χϊρασ. 

2. Δεν εντάςςονται ςτθ δράςθ: 

α. Οι επιχειριςεισ, φορείσ, υπθρεςίεσ και οργανιςμοί που διζπονται, όςον αφορά τθν πρόςλθψθ του 

προςωπικοφ τουσ, από τισ διατάξεισ του ν. 2190/ 94 (Αϋ28) και του ν. 3812 (Α’ 234), όπωσ ιςχφουν. 
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β. Οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα, ςφμφωνα με το ν.4488/ 2017,  μζςα ςε 

χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ:  

αα. τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 

υπουργικι απόφαςθ 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (Βϋ 4997), όπωσ ιςχφει - ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 

υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 

ββ. δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΡΕ ι του Ενιαίου 

Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-ΕΦΚΑ) για παραβάςεισ που αφοροφν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κατά τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ δθλϊνει υπεφκυνα ότι δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οι ωσ 

άνω κυρϊςεισ. 

        γ. Οι επιχειριςεισ που δεν τθροφν τα οριηόμενα ςτον Καν. ΕΕ αρικ. 1303/2013 “Λςότθτα μεταξφ ανδρϊν 

και γυναικϊν και πρόλθψθ διακρίςεων”. Κατά τθν αξιολόγθςθ εξετάηεται αν προαςπίηεται θ ιςότθτα 

μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και αποτρζπεται κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, 

κρθςκείασ, πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ κακϊσ και ςτισ 

περιπτϊςεισ που απαςχολοφνται άτομα με αναπθρία, θ εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ τουσ ςτουσ 

χϊρουσ εργαςίασ. 

δ. Οι επιχειριςεισ εισ βάροσ των οποίων εκκρεμεί διαδικαςία ανάκτθςθσ προθγοφμενθσ παράνομθσ και 

αςυμβίβαςτθσ κρατικισ ενίςχυςθσ με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ.  

ε. Οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ δεν εφαρμόηεται ο Καν. ΕΕ 

1407/2013 (άρκρο 1 και 2) ςφμφωνα με το Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ  επιχειριςεων 

που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ δεν εφαρμόηεται ο Καν. ΕΕ 1407/2013 αλλά 

ταυτόχρονα δραςτθριοποιοφνται και ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ τομείσ οι οποίοι είναι 

επιλζξιμοι, θ επιχείρθςθ δφναται να ενταχκεί ςτθ δράςθ υπό τθν προχπόκεςθ ότι διαςφαλίηεται με 

κατάλλθλα μζςα, ο διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων ι θ διάκριςθ του κόςτουσ, ότι οι δραςτθριότθτεσ 

ςτουσ τομείσ που εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του κανονιςμοφ δεν τυγχάνουν ενίςχυςθσ 

ιςςονοσ ςθμαςίασ και εφόςον κατά τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ υποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν 

οποία κα αναφζρεται ρθτά ότι το επιχορθγοφμενο προςωπικό δεν πρόκειται να απαςχολθκεί ςτο 

εξαιροφμενο αντικείμενο εργαςιϊν. 

ςτ. Τα νυχτερινά κζντρα.  
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η. Οι επιχειριςεισ προϊκθςθσ προϊόντων και παροχισ υπθρεςιϊν μζςω τθλεφϊνου.  

θ. Οι εποχικζσ επιχειριςεισ για το εποχικό προςωπικό. 

κ. Τα υποκαταςτιματα ι τα γραφεία που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε χϊρα που δεν είναι μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.   

ι. Εξωχϊριεσ εταιρείεσ όπωσ και επιχειριςεισ που ςτθν εταιρικι τουσ ςφνκεςθ ςυμμετζχουν εξωχϊριεσ 

εταιρείεσ. 

κ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτιτεσ ι και οι ςυνιδιοκτιτεσ ενταγμζνων ςε αυτά.  

λ. Κάκε  οντότθτα που δεν αςκεί τακτικά οικονομικι δραςτθριότθτα. 

μ. Οι επιχειριςεισ με ζδρα τθν οικία του εργοδότθ (ενδεικτικά: αςφαλιςτζσ, λογιςτζσ, πολιτικοί 

μθχανικοί, εμπορικοί αντιπρόςωποι), οι οποίεσ δεν διακζτουν διαμορφωμζνο διακριτό επαγγελματικό 

χϊρο για τθν απαςχόλθςθ των ωφελουμζνων, εκτόσ των επιχειριςεων οι οποίεσ λόγω τθσ φφςθσ τθσ 

δραςτθριότθτάσ τουσ, απαςχολοφν το προςωπικό εκτόσ του χϊρου τθσ ζδρασ τουσ (ενδεικτικά: 

υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ φορτθγϊν, υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ ταξί, υδραυλικοί, θλεκτρολόγοι). 

ν. Οι ςυςτεγαηόμενεσ επιχειριςεισ ι επιχειριςεισ οι οποίεσ ςτον χϊρο όπου κα απαςχολθκεί το 

επιχορθγοφμενο άτομο (ζδρα ι υποκατάςτθμα ) ςυςτεγάηονται με άλλθ επιχείρθςθ. 

ξ. Οι επιχειριςεισ που δθμιουργικθκαν μετά από μεταβίβαςθ ι αλλαγι νομικισ μορφισ ι διάλυςθ 

ι/και επαναλειτουργία ι δθμιουργία νζασ επιχείρθςθσ ι εκμίςκωςθ από τουσ ίδιουσ εταίρουσ ςτον ίδιο 

ι ςε άλλο χϊρο με το ίδιο αντικείμενο δραςτθριότθτασ. Ωςτόςο, οι εν λόγω επιχειριςεισ δφνανται να 

ενταχκοφν ςτθ δράςθ μόνο εφόςον επικυμοφν να προςλάβουν επιπλζον προςωπικό ςε ςχζςθ με αυτό 

που είχε θ προθγοφμενθ.  

3. Οι επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ κα πρζπει να τθροφν τθ νομοκεςία περί υγείασ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

4. Κα πρζπει να τθρθκοφν οι απαιτιςεισ δθμοςιότθτασ, όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 115-117 και ςτο 

Ραράρτθμα ΧΛΛ του Καν. ΕΕ 1303/2014, ςτο Κεφάλαιο ΛΛ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 821/2014, ςτον 

Επικοινωνιακό Οδθγό για το ΕΣΡΑ 2014 – 2020 που εκδόκθκε από τθν Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του 

Υπουργείου Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ το Μάιο του 2015. 

5. Οι ενιςχφςεισ για τθν απαςχόλθςθ που προβλζπονται ςτθ δράςθ, χορθγοφνται βάςει του Κανονιςμοφ 

(ΕΚ) αρικμ. 1407/2013 τθσ Επιτροπισ για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ (de-minimis) ςε επίπεδο 

ενιαίασ επιχείρθςθσ.  

Στθν «ενιαία επιχείρθςθ» περιλαμβάνονται όλεσ οι επιχειριςεισ που ζχουν τουλάχιςτον μία από τισ 

ακόλουκεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ: 
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α. μια επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων άλλθσ 

επιχείρθςθσ· 

β. μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν του διοικθτικοφ, 

διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ· 

γ. μια επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί δεςπόηουςα επιρροι ςε άλλθ επιχείρθςθ βάςει ςφμβαςθσ 

που ζχει ςυνάψει με αυτιν ι δυνάμει ριτρασ του καταςτατικοφ αυτισ τθσ τελευταίασ· 

δ. μια επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ τθσ, βάςει ςυμφωνίασ 

που ζχει ςυνάψει με άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ, τθν πλειοψθφία των 

δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων αυτισ τθσ επιχείρθςθσ. 

Οι επιχειριςεισ που ζχουν οποιαδιποτε από τισ ςχζςεισ που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία (α) ζωσ (δ) του 

πρϊτου εδαφίου με μία ι περιςςότερεσ άλλεσ επιχειριςεισ κεωροφνται, επίςθσ ενιαία επιχείρθςθ. 

Στον ζλεγχο ορίων μεμονωμζνων ενιςχφςεων ακροίηονται οι ενιςχφςεισ που ζχει λάβει θ δικαιοφχοσ 

επιχειρθματικι μονάδα και όλεσ οι επιχειριςεισ που ςυνιςτοφν με αυτιν «ενιαία επιχείρθςθ», κατά τθν 

ζννοια τθσ παρ.2 του άρκρου 2 του Καν. ΕΕ 1407/2013. 

Θ ενίςχυςθ που κα χορθγθκεί ςε μία επιχείρθςθ βάςει τθσ δράςθσ ακροιηόμενθ με οποιαδιποτε άλλθ 

de-minimis ενίςχυςθ ζχει χορθγθκεί ι κα χορθγθκεί, δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 200.000 

ευρϊ ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν ςε επίπεδο ενιαίασ επιχείρθςθσ. Το ςυνολικό 

ποςό ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγείται ςε μία επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτον 

τομζα των οδικϊν μεταφορϊν δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 100.000 ευρϊ ςε οποιαδιποτε 

περίοδο τριϊν οικονομικϊν ετϊν. Εάν μια επιχείρθςθ εκτελεί οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ για 

λογαριαςμό τρίτων, και αςκεί και άλλεσ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ιςχφει το ανϊτατο όριο των 

200.000 ευρϊ, κα μπορεί να ιςχφει το ανϊτατο όριο των 200.000 ευρϊ για τθν επιχείρθςθ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ των δραςτθριοτιτων τθσ ι διάκριςθ των ςτοιχείων του 

κόςτουσ, οφτωσ ϊςτε θ ςτιριξθ που αναλογεί ςτθ δραςτθριότθτα των οδικϊν εμπορευματικϊν 

μεταφορϊν να μθν υπερβαίνει το ποςό των 100.000 ευρϊ και να μθ χρθςιμοποιείται ενίςχυςθ ιςςονοσ 

ςθμαςίασ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων οδικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν. 

6. Σε περίπτωςθ ςυγχωνεφςεων ι εξαγορϊν, όλεσ οι προθγοφμενεσ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που 

ζχουν ιδθ χορθγθκεί ςε οποιαδιποτε από τισ ςυγχωνευόμενεσ επιχειριςεισ λαμβάνονται υπόψθ για 

να προςδιοριςτεί κατά πόςο θ νζα ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ ςτθ νζα ι ςτθν εξαγοράηουςα 

επιχείρθςθ υπερβαίνει το ςχετικό ανϊτατο όριο. Οι ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που είχαν χορθγθκεί 

νομίμωσ πριν από τθ ςυγχϊνευςθ ι τθν εξαγορά παραμζνουν νόμιμεσ. 
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7. Αν μια επιχείρθςθ διαςπαςτεί ςε δφο ι περιςςότερεσ χωριςτζσ επιχειριςεισ, θ ενίςχυςθ ιςςονοσ 

ςθμαςίασ που χορθγικθκε πριν από τθ διάςπαςθ καταλογίηεται ςτθν επιχείρθςθ που ζλαβε αυτι τθν 

ενίςχυςθ, θ οποία είναι κατά κανόνα θ επιχείρθςθ που ανζλαβε τισ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ 

χρθςιμοποιικθκε θ ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ. Εάν ο εν λόγω καταλογιςμόσ δεν είναι δυνατόσ, οι 

ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ πρζπει να κατανζμονται αναλογικά με βάςθ τθ λογιςτικι αξία των ιδίων 

κεφαλαίων των νζων επιχειριςεων κατά τθν πραγματικι θμερομθνία τθσ διάςπαςθσ. 

 Ο ςχετικόσ ζλεγχοσ διενεργείται μζςω υποβλθκείςασ κατά τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ υπεφκυνθσ 

διλωςθσ εκ μζρουσ τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται οποιαδιποτε άλλθ 

ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ ζλαβε θ οικεία επιχείρθςθ βάςει του παραπάνω Κανονιςμοφ ι άλλων 

Κανονιςμϊν για ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ κατά τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ και κατά το 

τρζχον οικονομικό ζτοσ, ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 6 του Καν. ΕΕ 1407/2013, κακϊσ και μζςω 

του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Σϊρευςθσ Ενιςχφςεων Ιςςονοσ Σθμαςίασ (Β’ 2417) Ελζγχου 

ςϊρευςθσ των ενιςχφςεων (de minimis) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και του αρχείου 

τθσ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2). 

Απαγορεφεται θ ςϊρευςθ ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ με άλλεσ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τισ ίδιεσ 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ ι με κρατικζσ ενιςχφςεισ για το ίδιο μζτρο χρθματοδότθςθσ υψθλοφ κινδφνου, αν θ 

ςϊρευςθ αυτι οδθγεί ςε υπζρβαςθ τθσ υψθλότερθσ ςχετικισ ζνταςθσ ενίςχυςθσ ι του ποςοφ 

ενίςχυςθσ που ζχει κακοριςτεί με βάςθ τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα κάκε περίπτωςθσ ςε κανονιςμό 

απαλλαγισ κατά κατθγορία ι απόφαςθ που ζχει εκδϊςει θ Επιτροπι. 

Ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ μζςω τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ  από τθν υπθρεςία ΚΡΑ 2 του 

ΟΑΕΔ για το φψοσ του ποςοφ τθσ ενίςχυςθσ (Καν. ΕΕ 1407/2013, αρ. 6, παρ. 1).  

Ωσ θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ςυνολικισ ενίςχυςθσ νοείται θ θμερομθνία τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ 

(Καν. ΕΕ 1407/2013, αρ. 3, παρ. 4). 

8. Στον ζλεγχο ορίων μεμονωμζνων ενιςχφςεων ακροίηονται οι ενιςχφςεισ που ζχει λάβει θ δικαιοφχοσ 

επιχειρθματικι μονάδα και όλεσ οι επιχειριςεισ που ςυνιςτοφν με αυτιν «ενιαία επιχείρθςθ», κατά τθν 

ζννοια τθσ παρ.2 του άρκρου 2 του Καν. ΕΕ 1407/2013. 

Οι ενιςχφςεισ που χορθγοφνται δυνάμει τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 

ςυμβιβάηονται με τθν εςωτερικι αγορά κατά τθν ζννοια του άρκρου 107 παράγραφοσ 2 ι 3 τθσ 

Συνκικθσ και απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ του άρκρου 108 παράγραφοσ 3 τθσ 

Συνκικθσ, εφόςον οι ενιςχφςεισ αυτζσ πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ του Καν. ΕΕ 1407/2013. 
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4.3.  Ωφελοφμενοι – Άνεργοι 

1. Ωφελοφμενοι τθσ Δράςθσ είναι άνεργοι θλικίασ 30 ετϊν και άνω εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο του 

ΟΑΕΔ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ μθνόσ  κατά  τθν θμερομθνία υπόδειξισ τουσ από τα 

αρμόδια ΚΡΑ2.    

Στισ ανωτζρω κατθγορίεσ ανζργων κατά τθν υπόδειξι τουσ πρζπει να ςυντρζχουν οι παρακάτω 

προχποκζςεισ: 

 Να ζχουν ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ και να ζχουν ςυμφωνιςει 

ςε ατομικό ςχζδιο δράςθσ. 

 Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι να είναι ομογενείσ που 

ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ ι πολίτεσ τρίτων χωρϊν που ζχουν 

άδεια διαμονισ για εξαρτθμζνθ εργαςία, τουλάχιςτον για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ 

δράςθ. 

 Να είναι θλικίασ 30 ετϊν και άνω, δθλαδι να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 30ο  ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

και να διανφουν το 31ο ζτοσ και άνω κατά τθν θμερομθνία υπόδειξισ τουσ από τθν αρμόδια 

Υπθρεςία. 

Ωσ άνεργοι μεγαλφτερθσ θλικίασ για τον ςκοπό τθσ παροφςασ δράςθσ ορίηονται όςοι ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το 50ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και διανφουν το 51ο ζτοσ και άνω κατά τθν θμερομθνία 

υπόδειξισ τουσ από τθν αρμόδια υπθρεςία ΚΡΑ2. 

2. Δεν μποροφν να υποδειχκοφν ωσ άνεργοι ςε επιχειριςεισ: 

α. Άτομα που κατά το τελευταίο 12μθνο, πριν από τθν θμερομθνία υπόδειξισ τουσ ςτθν επιχείρθςθ: 

αα. Είχαν απαςχολθκεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθν ίδια επιχείρθςθ ι ςε  επιχειριςεισ που ςυνιςτοφν 

με τθν αιτοφςα ενιαία επιχείρθςθ ι ςε επιχειριςεισ που μεταβιβάςτθκαν ι αλλάηουν νομικι μορφι ι 

διαλφονται και επαναλειτουργοφν, ςτον ίδιο ι ςε άλλο χϊρο, με το ίδιο αντικείμενο δραςτθριότθτασ 

από τουσ ίδιουσ ι άλλουσ εργοδότεσ ι εταίρουσ,  

ββ. Είχαν απαςχολθκεί με τθν ίδια ι άλλθ ειδικότθτα ςτον ίδιο χϊρο ςε άλλο εργοδότθ με όμοια 

δραςτθριότθτα (κφρια ι/και δευτερεφουςα), 

γγ. Είχαν απαςχολθκεί ςε επιχείρθςθ όπου ο εταίροσ ι ο εργοδότθσ ζχει ι είχε οποιαδιποτε μετοχικι ι 

εταιρικι ςχζςθ με τθν υπαχκείςα επιχείρθςθ και 

δδ. Είχαν απαςχολθκεί ςε επιχείρθςθ ςυηφγου ι ςε ςυγγενι αϋ βακμοφ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ με 

τον εργοδότθ. 
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Για τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ εκτόσ του ελζγχου που διενεργεί ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ, οι άνεργοι 

προςκομίηουν ςτθν Υπθρεςία ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ κατά τθν υπόδειξι τουσ ςτθν επιχείρθςθ.  

β. Άτομα που προςελιφκθςαν από τθν επιχείρθςθ μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

γ. Εργαηόμενοι που κα απαςχολθκοφν αποκλειςτικά, από τθν 22θ ϊρα βραδινι (ζναρξθ ωραρίου) ζωσ 

και τθν 6θ πρωϊνι (λιξθ ωραρίου) και 

δ. Άτομα τα οποία:  

αα. Είναι μζλθ ςε ςυνεταιριςμοφσ (πλθν των μελϊν-εργαηομζνων  των φορζων Κ.ΑΛ.Ο.),  

ββ. Κα προςλθφκοφν ςτο πλαίςιο ζνταξθσ τθσ επιχείρθςθσ ςε οποιοδιποτε άλλο κακεςτϊσ ενίςχυςθσ 

για τθν κάλυψθ ςχετικϊν ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων (ενδεικτικά: επενδυτικό ςχζδιο το οποίο 

επιχορθγεί το μιςκολογικό ι/και μθ μιςκολογικό κόςτοσ για τα άτομα αυτά),  

γγ. Κα προςλθφκοφν από τουσ δικαιοφχουσ εργοδότεσ, προκειμζνου να διακζςουν τισ υπθρεςίεσ τουσ 

ςε άλλον εργοδότθ (δευτερογενισ ι ζμμεςοσ εργοδότθσ), και  

δδ. Δεν κα απαςχολθκοφν με ςυμβάςεισ μιςκωτισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

εργατικι νομοκεςία. 

3. Οι ωφελοφμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτθςθ, αλλά υποδεικνφονται με ςυςτατικό 

ςθμείωμα από τον εργαςιακό ςφμβουλο τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ2) όπου ανικει θ ζδρα ι το 

υποκατάςτθμα που κα απαςχολθκοφν, ςφμφωνα με τισ ηθτοφμενεσ ειδικότθτεσ, όπωσ ζχουν δθλωκεί 

κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ από τισ επιχειριςεισ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

περιγράφεται ςτθν παράγραφο  7.3  του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. 

Άρκρο 5  

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ - Ρροχπολογιςμόσ πράξεων 

5.1. Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

1. Θ δράςθ περιλαμβάνει τθν επιχοριγθςθ επιχειριςεων για τθν πρόςλθψθ ανζργων εγγεγραμμζνων 

ςτο μθτρϊο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ζνα μινα κατά τθν υπόδειξι τουσ ςτισ 

επιχειριςεισ. Οι επιχειριςεισ επιχορθγοφνται για κάκε άτομο που υπάγεται ςτθ δράςθ από τθν 

θμερομθνία πρόςλθψισ του και για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 

2. Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ δίνονται με τθ μορφι επιχοριγθςθσ και αφοροφν το μιςκολογικό και μθ 

μιςκολογικό κόςτοσ του ωφελοφμενου για 12 μινεσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

μθνιαίων μικτϊν αποδοχϊν, των εργοδοτικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κακϊσ και των επιδομάτων 

εορτϊν Χριςτουγζννων και Ράςχα και των επιδομάτων αδείασ. 
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3. Θ δράςθ  υλοποιείται με εφαρμογι κλίμακασ μοναδιαίου κόςτουσ, ςφμφωνα με τα με αρικμ. 15738/-

05-02-2021 και 16581/11-2-2021 ζγγραφα τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Κεςμικισ Υποςτιριξθσ (ΕΥΚΥ), βάςει 

των οποίων το μοναδιαίο κόςτοσ ανά κζςθ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ (25 αςφαλιςτικζσ θμζρεσ) 

ανζρχεται ςτο ποςό των εννιακοςίων τριάντα τριϊν ευρϊ (933,00 €) μθνιαίωσ.  

Θ επιχοριγθςθ για τθν αποηθμίωςθ δαπανϊν τθσ δράςθσ ανζρχεται ςε ποςό που αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό από 50% ζωσ 75% τθσ ωσ άνω κλίμακασ μοναδιαίου κόςτουσ. Συγκεκριμζνα θ επιχοριγθςθ ανά 

κζςθ εργαςίασ/ωφελοφμενο ανζρχεται: 

(α) για τισ άνεργεσ γυναίκεσ (όλων των κατθγοριϊν) ςε ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 75% του 

μοναδιαίου κόςτουσ 

(β) για τουσ άνεργουσ άνδρεσ, ωσ εξισ : 

(β1) για τουσ κοινοφσ ανζργουσ άντρεσ (ζωσ 12 μινεσ ςυνεχόμενθσ ανεργίασ και θλικίασ ζωσ 49 ετϊν) ςε 

ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό  50% του  μοναδιαίου κόςτουσ,  

(β2) για τουσ άνεργουσ 50 ετϊν και άνω ςε ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 60% του  μοναδιαίου 

κόςτουσ,  

(β3) για τουσ μακροχρόνια ανζργουσ  ςε ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό  65% του μοναδιαίου 

κόςτουσ,  

(β4) για τουσ μακροχρόνια άνεργουσ 50 ετϊν κι άνω  ςε ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 70% του 

μοναδιαίου κόςτουσ.  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω ποςά διαμορφϊνεται το ποςό επιχοριγθςθσ (και το ποςοςτό επί του 

μοναδιαίου κόςτουσ) του κάκε ωφελοφμενου ςε μθνιαία βάςθ ανάλογα με τθν κατθγορία που ανικει ωσ 

εξισ:  

Κατθγορία Ανζργου- Ροςοςτό (% )επιχοριγθςθσ Ροςό (€) 

Άνδρεσ Κοινοί άνεργοι (ζωσ 12 μινεσ και ζωσ 49 ετϊν) - 50% 466,5 

Άνδρεσ Άνεργοι  50 ετϊν κι άνω (ζωσ 12 μινεσ ανεργία) - 60% 559,8 

Άνδρεσ μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μθνϊν ανεργία) -65% 606,45 

Άνδρεσ μακροχρόνια άνεργοι 50 ετϊν και άνω - 70% 653,1 

Άνεργεσ γυναίκεσ - 75% 699,75 

Για κάκε θμζρα απαςχόλθςθσ που υπολείπεται των είκοςι πζντε (25) θμερϊν, το ανωτζρω μθνιαίο ποςό 

επιχοριγθςθσ, μειϊνεται κατά 1/25. 
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5.2.  Ρροχπολογιςμόσ – Διάρκεια υλοποίθςθσ 

1. Θ ςυνολικι μζγιςτθ Δθμόςια Δαπάνθ τθσ Ρρόςκλθςθσ εκτιμάται ότι κα ανζλκει περίπου ςε 

32.000.000 €. 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ. 

Το ανϊτερο ποςό επιχοριγθςθσ που μπορεί να λάβει μία επιχείρθςθ για κάκε ωφελοφμενο ανάλογα με 

τθν κατθγορία του ανζργου αποτυπϊνεται ςτον κάτωκι πίνακα:  

 

ΕΡΛΛΕΞΛΜΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΔΑΡΑΝΘΣ ΔΘΜΟΣΛΑ ΔΑΡΑΝΘ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ (€) 

Κοινοί άνεργοι (ζωσ 12 μινεσ και ζωσ 49 ετϊν) 5.598 

Άνεργοι  άνδρεσ 50 ετϊν και άνω  6.717,6 

Μακροχρόνια άνεργοι  7.277,4 

Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετϊν και άνω 7.837,2 

Άνεργεσ γυναίκεσ 8.397 

 

2. Το ανϊτερο ποςό επιχοριγθςθσ που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρθςθ από τθ παροφςα δράςθ, 

δεν δφναται να υπερβαίνει το ποςόν των 200.000 € (ι των 100.000 € όταν δραςτθριοποιείται ςτον 

τομζα των οδικϊν μεταφορϊν) τθρουμζνων των προχποκζςεων ςϊρευςθσ του Καν. ΕΕ 1407/2013. 

 

 

 Άρκρο 6   

Διαδικαςία Υποβολισ και παραλαβισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ 

1. Θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν 

Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

www.ependyseis.gr/mis  επιλζγοντασ τθ ςχετικι ζνδειξθ. 

2. Επιχειριςεισ που διατθροφν υποκαταςτιματα και επικυμοφν να προςλάβουν άτομα για να 

απαςχολθκοφν ςε αυτά υποβάλλουν ξεχωριςτι αίτθςθ για κάκε υποκατάςτθμα, εφόςον ζχουν 

δθμιουργιςει τουσ ςχετικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ τόςο ςτον ΟΑΕΔ όςο και ςτο ΡΣΚΕ πριν τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ.  

Υποβάλλεται μόνο μια αίτθςθ ανά ζδρα ι/και υποκατάςτθμα ανά κφκλο. 

3. Τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ είναι τα εξισ: 
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α. Μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ, οι επιχειριςεισ που επικυμοφν να ενταχκοφν ςτθ δράςθ, 

υποβάλλουν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ. 

β. Για τθ ςφνδεςθ χριςτθ ςτο ΡΣΚΕ απαιτείται θ χριςθ Web browser και θ ςφνδεςθ ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ  www.ependyseis.gr/mis  προκειμζνου να γίνει εγγραφι ςτο ςφςτθμα. Κατά τθν είςοδο 

ςτο ςφςτθμα, ηθτείται θ ςυμπλιρωςθ ηεφγουσ κωδικοφ πρόςβαςθσ και ςυνκθματικοφ που κα 

πρζπει να ζχει προμθκευτεί ο χριςτθσ κατόπιν ςχετικισ θλεκτρονικισ Αίτθςθσ Απόδοςθσ 

Δικαιωμάτων Ρρόςβαςθσ. 

γ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ είναι θ 

ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ (τόςο θ ζδρα όςο και τα υποκαταςτιματα) να είναι εγγεγραμμζνοσ 

χριςτθσ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ, να διακζτει Αρικμό Μθτρϊου ΟΑΕΔ και  κωδικοφσ 

πρόςβαςθσ (Ονομαςία Χριςτθ και Συνκθματικό). Θ εγγραφι  ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ 

γίνεται με χριςθ κωδικϊν TAXISnet (εκτόσ ατομικισ επιχείρθςθσ ιδθ εγγεγραμμζνων φυςικϊν 

προςϊπων και υποκαταςτθμάτων επιχειριςεων οποιαςδιποτε νομικισ μορφισ). 

Σε περίπτωςθ ανάγκθσ επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων τουσ, επιχειριςεισ που είναι ιδθ 

εγγεγραμμζνοι χριςτεσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΟΑΕΔ πρζπει να επικοινωνιςουν με τισ 

αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 

Στθν ανωτζρω περίπτωςθ,  ο εργοδότθσ με   υπεφκυνθ  διλωςθ μζςω του gov.gr αποςτζλλει τθν 

αλλαγι  με e-mail ςτο αρμόδιο ΚΡΑ. Στθν περίπτωςθ αποςτολισ e-mail, για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

εγκυρότθτασ των υποβαλλόμενων  δικαιολογθτικϊν ι αιτθμάτων, οι ςυναλλαςςόμενοι κα πρζπει 

να αποςτζλλουν μαηί και  επικυρωμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ ι Υπεφκυνθ Διλωςθ που κα 

 εκδίδουν από τθ ςχετικι ιςτοςελίδα:  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdoseupeuthunes-deloses.  

Στθν υπεφκυνθ διλωςθ  κα δθλϊνεται ότι διαβιβάηεται το  ςυγκεκριμζνο αίτθμα ι/και τα 

ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά. 

δ. Θ θλεκτρονικι αίτθςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν.1599/1986 

όςον αφορά τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφζρονται ςε αυτι. 

Θ ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται από τον ενδιαφερόμενο ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ 

επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

Θ επιχείρθςθ φζρει τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ. 

Ειδικότερα, υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τα ςχετικά πεδία τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ με τα 

ηθτοφμενα ςτοιχεία. Θ αίτθςθ ςυνιςτά εξουςιοδότθςθ προσ τον ΟΑΕΔ για τθ χριςθ και επεξεργαςία 
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των ςτοιχείων τθσ από τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα (Ρ.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΓΑΝΘ (Ρ.Σ ΣΕΡΕ – 

ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τθσ Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του 

Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου και του Υπουργείου Εςωτερικϊν (όταν πρόκειται για 

πολίτεσ τρίτων χωρϊν ι για ομογενείσ). 

ε. Τροποποιιςεισ /διορκϊςεισ ςτα ςτοιχεία των θλεκτρονικϊν αιτιςεων μποροφν να γίνουν μόνο για 

όςο διάςτθμα θ θλεκτρονικι αίτθςθ βρίςκεται ςε κατάςταςθ «Σχζδιο/ Draft» ςτο ΡΣΚΕ. Μετά τθν 

«Θλεκτρονικι Υποβολι» τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςτο ΡΣΚΕ δεν είναι δυνατι οποιαδιποτε 

τροποποίθςθ/διόρκωςθ αυτισ. 

ςτ. Κατά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ (ςτθν οποία εμπεριζχεται θ εντολι 

κενισ κζςθσ), οι επιχειριςεισ προςδιορίηουν τθν ειδικότθτα των ατόμων που επικυμοφν να 

προςλάβουν, λοιπά επικυμθτά προςόντα πρόςλθψθσ, όπωσ ξζνεσ γλϊςςεσ, προχπθρεςία, γνϊςεισ 

Θ/Υ, κακϊσ επίςθσ και τθν κατθγορία του ανζργου (κοινόσ άνεργοσ, γυναίκα, άνεργοσ 50 ετϊν και 

άνω, μακροχρόνια άνεργοσ, μακροχρόνια άνεργοσ 50 ετϊν και άνω). 

η.   Επιςυναπτόμενα ζγγραφα: Επιπρόςκετα οι δυνθτικά δικαιοφχοι επιςυνάπτουν ςτθν θλεκτρονικι  

αίτθςθ και  Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 ςχετικά: α) με τθ ςϊρευςθ των ενιςχφςεων 

ιςςονοσ ςθμαςίασ (de minimis) β) με τθ μθ φπαρξθ εκκρεμότθτασ αναφορικά με διαδικαςία 

ανάκτθςθσ προθγοφμενθσ παράνομθσ και αςυμβίβαςτθσ κρατικισ ενίςχυςθσ από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι και γ) τθ μθ απαςχόλθςθ του επιχορθγοφμενου προςωπικοφ ςτο εξαιροφμενο 

αντικείμενο εργαςιϊν του Καν. ΕΕ 1407/2013 (ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ). 

  

Θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ για τισ κζςεισ του 1ου κφκλου ορίηεται θ 

12/7/2021 και  ϊρα 13:00 και ωσ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ  ορίηεται θ 13/9/2021 και ϊρα 15:00. 

Ο κάκε επόμενοσ κφκλοσ προκθρφςςεται μετά τθν πάροδο τεςςάρων μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

υποβολισ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ του προθγοφμενου κφκλου και μζχρι εξαντλιςεωσ του 

προχπολογιςμοφ.  

Το ΡΣΚΕ δζχεται αιτιςεισ μζχρι τθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των 

αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του προχπολογιςμοφ. 

4. Οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ υποβάλλονται από τισ επιχειριςεισ ςφμφωνα με το «Εγχειρίδιο 

υποβολισ πρόταςθσ» που αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ. 

5. Το ΡΣΚΕ δίνει κωδικό ζργου/πράξθσ και θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Επίςθσ,  δίνει ζναν αφξοντα αρικμό κατάταξθσ ςφμφωνα με τθν θμερομθνία 

ολοκλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, 
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6. Κατά τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ γίνονται διαςταυρϊςεισ δεδομζνων, ϊςτε να 

επαλθκευτεί θ ακρίβεια των δθλωκζντων ςτοιχείων και να αποφευχκοφν οι κίνδυνοι απάτθσ ςε βάροσ 

του ενωςιακοφ προχπολογιςμοφ.   

7. Ο δικαιοφχοσ αποδζχεται ότι τα μθνφματα που αποςτζλλονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail) που ζχει δθλϊςει, επζχουν κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται 

τθν ζναρξθ όλων των ζννομων προκεςμιϊν και ςυνεπειϊν. 

8. Ρρζπει να τθροφνται οι απαιτιςεισ του Καν. ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 «Για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 

δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 

Δεδομζνων)», του ν.4624/2019 κακϊσ και τα όςα ορίηονται από τισ αποφάςεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ 

Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, προκειμζνου να διαςφαλίηονται όλεσ οι ςχετικζσ προβλζψεισ για 

τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων και τθν προςταςία τόςο των εν λόγω δεδομζνων όςο και 

των δικαιωμάτων των υποκειμζνων τουσ.  

 

 

 

Άρκρο 7  

Κριτιρια και διαδικαςία αξιολόγθςθσ – Ζγκριςθ πράξεων 

7.1.  Πργανα αξιολόγθςθσ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ 

Το Γραφείο Απαςχόλθςθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ι ςε περίπτωςθ ΚΡΑ2 με μειωμζνθ ςτελζχωςθ το 

Γραφείο Απαςχόλθςθσ του αρμόδιου  ΚΡΑ2  ι το τμιμα Απαςχόλθςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ, 

ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Λ, είναι υπεφκυνα για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων  χρθματοδότθςθσ 

αναφορικά με τθν πλθρότθτα ι μθ των όρων και προχποκζςεων ζνταξθσ ςτθν ανωτζρω δράςθ, 

ςφμφωνα με τισ χρονικζσ  προκεςμίεσ που ορίηονται ςτθν παρ.2 του  άρκρου 20 του ν. 4314/2014. 

Αντίςτοιχα,  αρμόδιο όργανο για τθν ζκδοςθ εγκριτικισ ι απορριπτικισ απόφαςθσ τθσ αίτθςθσ των 

δικαιοφχων επιχειριςεων είναι ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2) ι ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ. 
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7.2. Κριτιρια αξιολόγθςθσ – Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ 

1. Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ των δυνθτικά δικαιοφχων είναι άμεςθ. Θ κάκε αίτθςθ 

αξιολογείται αυτοτελϊσ και με ςειρά προτεραιότθτασ, θ οποία κακορίηεται από τθν θμερομθνία και ϊρα 

ολοκλιρωςθσ/οριςτικοποίθςθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΡΣΚΕ.  

2. Θ αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν αιτιςεων πραγματοποιείται μζςω του ΡΣΚΕ, ςφμφωνα με τθν 

«Μεκοδολογία  Αξιολόγθςθσ & Τεκμθρίωςθ Επιλογισ Άμεςθσ Αξιολόγθςθσ για το «Ρρόγραμμα 

επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ 30 ετϊν και άνω ςτισ  Ρεριφζρειεσ ςε 

μετάβαςθ (MΕΤ) τθσ χϊρασ» (Ραράρτθμα ΛΛΛ),  και περιλαμβάνει δφο (2) ςτάδια: 

ΣΤΑΔΛΟ Α: Ζλεγχοσ πλθρότθτασ και επιλεξιμότθτασ πρόταςθσ 

ΣΤΑΔΛΟ Β: Αξιολόγθςθ των προτάςεων ανά κριτιριο / ομάδα κριτθρίων. 

Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ανατίκεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2) 

ΟΑΕΔ ςε υπαλλιλουσ του Γραφείου Απαςχόλθςθσ – αξιολογθτζσ, οι οποίοι εξετάηουν  τθν τιρθςθ των 

όρων και προχποκζςεων τθσ παροφςασ (ζλεγχοσ είδουσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, μείωςθ 

προςωπικοφ, ζλεγχοσ ςϊρευςθσ ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ ο οποίοσ γίνεται εντόσ του κράτουσ 

μζλουσ και τιρθςθσ κανόνων περί κρατικϊν ενιςχφςεων, ζλεγχοσ τυχόν εκκρεμϊν ανακτιςεων) και τθν 

τυχόν φπαρξθ αποκλίςεων ανάμεςα ςτα ςτοιχεία τθσ υποβλθκείςασ θλεκτρονικισ  αίτθςθσ και ςτα 

ςτοιχεία που εξάγονται από τα Ρλθροφοριακά  Συςτιματα   του  ΟΑΕΔ (ΟΡΣ-ΟΑΕΔ), του  ΕΓΑΝΘ (Ρ.Σ  

ΣΕΡΕ  –  ΟΑΕΔ-  e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τθσ Α.Α.Δ.Ε., του e-

ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου  και του Υπουργείου  Εςωτερικϊν (όςον  αφορά  

ςτισ περιπτϊςεισ  των  πολιτϊν  τρίτων  χωρϊν  και  των  ομογενϊν). 

3. Οι αξιολογθτζσ ορίηονται με ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτι του Οργανιςμοφ. Οι υπάλλθλοι που 

εμπλζκονται ςτθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ όπωσ και ςε δραςτθριότθτεσ που 

αφοροφν ςε μετζπειτα ςτάδια επαλικευςθσ και πλθρωμϊν, υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ μθ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Επιπρόςκετα, οι υπάλλθλοι - αξιολογθτζσ δεν διενεργοφν κατά τθν 

υλοποίθςθ τθσ δράςθσ  επιτόπιεσ ι και διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ ςε πράξεισ που ζχουν αξιολογιςει 

προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ διακριτότθτα των ρόλων και θ αποφυγι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. 

4. Στον αξιολογθτι εμφανίηονται ςτο ΡΣΚΕ όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ τα οποία καταχωρικθκαν από 

τον δυνθτικά δικαιοφχο κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. Πλα τα πεδία τθσ 

ενζργειασ αυτισ δφναται να τροποποιθκοφν από τον αξιολογθτι με βάςθ τα δικαιολογθτικά που 

προςκόμιςε ο δυνθτικά δικαιοφχοσ. 
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5. Θ αξιολόγθςθ των ςταδίων Α “Ζλεγχοσ πλθρότθτασ και ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ πρόταςθσ” και Β  

“Αξιολόγθςθ των προτάςεων ανά κριτιριο/ομάδα κριτθρίων” (Ραράρτθμα ΛΛΛ) γίνεται ςε τυποποιθμζνο 

ζντυπο αξιολόγθςθσ, του οποίου οι ερωτιςεισ ζχουν ενςωματωκεί ςτο ΡΣΚΕ. Ο αξιολογθτισ καλείται να 

ςυμπλθρϊςει όλεσ τισ ερωτιςεισ, αξιολογεί το ςφνολο  των κριτθρίων του κάκε ςταδίου και ειςάγει τθ 

ςχετικι τιμι του κάκε κριτθρίου (ΝΑΛ/ΟΧΛ/ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ). 

6. Kατά τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ επιπλζον αξιολογείται και θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 

των δυνθτικά δικαιοφχων τθσ ενίςχυςθσ ςχετικά με τθ ςϊρευςθ των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (de 

minimis) του Ραραρτιματοσ ΛΛ τθσ παροφςασ, για τθ μθ απαςχόλθςθ του επιχορθγοφμενου προςωπικοφ 

ςε εξαιροφμενο αντικείμενο εργαςιϊν και για τθ μθ φπαρξθ εκκρεμότθτασ αναφορικά με διαδικαςία 

ανάκτθςθσ προθγοφμενθσ παράνομθσ και αςυμβίβαςτθσ κρατικισ ενίςχυςθσ από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι.  

7. Σε περίπτωςθ εκκρεμότθτασ ανάκτθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

αναηθτείται και θ προςκόμιςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ, δεδομζνου ότι τα τυχόν προσ ανάκτθςθ 

ποςά που ζχουν βεβαιωκεί ταμειακϊσ ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. και δεν ζχουν καταβλθκεί, εμφανίηονται ςτισ 

βεβαιωμζνεσ οφειλζσ των επιχειριςεων. Οι εν λόγω οφειλζσ είναι άμεςα απαιτθτζσ και δεν δφνανται να 

υπαχκοφν ςε ρφκμιςθ (άρκρο 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)). 

8. Στθ ςυνζχεια ο αξιολογθτισ ειςάγει ςτο ΡΣΚΕ τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ.   

9. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ από τον αξιολογθτι ακολουκεί θ αξιολόγθςθ από τον  

Ρροϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ.  

10. Ο Ρροϊςτάμενοσ αποτελεί δευτεροβάκμιο όργανο αξιολόγθςθσ, ο οποίοσ εξετάηει και οριςτικοποιεί 

το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ και το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ κάκε πρόταςθσ. Ζχοντασ 

τθν τελικι ευκφνθ ελζγχου τθσ αξιολόγθςθσ μπορεί, όπου κρίνει ςκόπιμο, να αλλάξει το αποτζλεςμα τθσ 

αξιολόγθςθσ και να διαφοροποιιςει το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ πρόταςθσ με κατάλλθλθ 

τεκμθρίωςθ.    

11. Στο πλαίςιο τθσ αποτελεςματικισ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ,  ο Ρροϊςτάμενοσ ι 

και ο αξιολογθτισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ τθν υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και 

διευκρινίςεων από τουσ δυνθτικά δικαιοφχουσ με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

πρόταςθσ, ορίηοντασ προκεςμία πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν.  

12. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2),  

εκδίδεται θ ςχετικι απόφαςθ (εγκριτικι ι απορριπτικι). 

13. Αρμόδιο όργανο για τθν ζκδοςθ τθσ εγκριτικισ ι απορριπτικισ απόφαςθσ είναι ο Ρροϊςτάμενοσ του 

ΚΡΑ 2. 
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14. Για τα ΚΡΑ 2 με μειωμζνθ ςτελζχωςθ ςε διοικθτικό προςωπικό αρμόδια για τθν αξιολόγθςθ είναι το 

τμιμα Απαςχόλθςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ ι το Γραφείο Απαςχόλθςθσ του αρμόδιου ΚΡΑ2 

ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Λ. Θ ςχετικι απόφαςθ ζγκριςθσ ι απόρριψθσ εκδίδεται από τουσ 

Ρροϊςταμζνουσ των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων ι των ΚΡΑ 2 αντίςτοιχα. 

15. Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο τμιμα ι Γραφείο Απαςχόλθςθσ ενθμερϊνει τον δικαιοφχο κακϊσ και το 

Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του 

δικαιοφχου ςε περίπτωςθ εγκριτικισ απόφαςθσ.   

16. Θ αξιολόγθςθ διενεργείται βάςει μεκοδολογίασ και εγκεκριμζνων κριτθρίων από τθν Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ του ΕΡ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-

2020» ςφμφωνα με τθν απόφαςθ Νο 11/30-9-2016, όπωσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ 

παροφςασ.  

 

7.3.  Ζγκριςθ  

1. Στθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ πράξθσ προςδιορίηεται ο αρικμόσ των ατόμων, το ποςό τθσ 

επιχοριγθςθσ ανά κατθγορία ωφελοφμενου και το ςυνολικό ποςό τθσ επιχοριγθςθσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα ποςά που ζχει δθλϊςει ο δικαιοφχοσ ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ζχει λάβει μζςα ςτθν 

εξεταηόμενθ χρονικι περίοδο, δθλαδι για το τρζχον ζτοσ και τα δφο προθγοφμενα ζτθ, και ζχουν 

ενταχκεί ςε κακεςτϊσ ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ (de minimis). 

2. Θ υπόδειξθ των ανζργων ςτισ δικαιοφχουσ επιχειριςεισ διενεργείται από τουσ εργαςιακοφσ 

ςυμβοφλουσ των Υπθρεςιϊν (ΚΡΑ 2), μζςω ςυςτατικοφ ςθμειϊματοσ και ςφμφωνα με: 

α. τθν αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ – εντολι κενισ κζςθσ εργαςίασ από τθ δικαιοφχο επιχείρθςθ και  

β. τθ διαδικαςία τθσ εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ βάςει των προτάςεων που εμπεριζχονται ςτα 

ατομικά ςχζδια δράςθσ των προσ υπόδειξθ ανζργων. 

Θ υπόδειξθ γίνεται από το ΚΡΑ 2, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει θ επιχείρθςθ ι το 

υποκατάςτθμα ςτο οποίο κα απαςχολθκεί ο ωφελοφμενοσ. 

3. Ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ αναηθτοφντων εργαςίασ αναηθτά εγγεγραμμζνουσ ανζργουσ του ΚΡΑ 2 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ αναρτθμζνθσ κενισ κζςθσ εργαςίασ. 

Ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ του ΚΡΑ 2, όπου ανικει ο δικαιοφχοσ, αναηθτά ζωσ δζκα (10) ανζργουσ 

ςφμφωνα με τα αιτοφμενα χαρακτθριςτικά για τθ κζςθ ενθμερϊνοντασ ςχετικά τον Ρροϊςτάμενο 

εξάγοντασ ςχετικι λίςτα δυνθτικά ωφελουμζνων. 

Σε περίπτωςθ εφρεςθσ από τον εργαςιακό ςφμβουλο περιςςότερων ανζργων με τα αιτοφμενα 
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χαρακτθριςτικά, ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ, κατατάςςει τουσ υποψιφιουσ λαμβάνοντασ ωσ κριτιριο τον 

αρικμό των μθνϊν τθσ εγγεγραμμζνθσ ανεργίασ.  Εάν υπάρξουν υποψιφιοι με τον ίδιο χρόνο  ανεργίασ, 

προθγοφνται οι άνεργοι με τθν ζνδειξθ τθσ ιδιότθτασ  του δικαιοφχου ΚΕΑ.  

Εφόςον ο δικαιοφχοσ αιτθκεί για περιςςότερεσ από μία κζςεισ τθσ ίδιασ ειδικότθτασ, ο εργαςιακόσ 

ςφμβουλοσ κα αναηθτιςει για τθν κάκε επιπλζον κζςθ το 60% του αρικμοφ των ανζργων τθσ αρχικισ 

κζςθσ. 

4. Ο εργαςιακόσ ςφμβουλοσ ενθμερϊνει όλουσ τουσ ανζργουσ, με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ 

θλεκτρονικι αλλθλογραφία, ζγγραφθ πρόςκλθςθ κακϊσ και τθλεφωνικι επικοινωνία. Θ ζκδοςθ των 

ςυςτατικϊν ςθμειωμάτων δφναται να υλοποιθκεί και ταυτοχρόνωσ. 

5. Εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ εγκριτικισ  απόφαςθσ,  θ επιχείρθςθ προβαίνει ςε 

πρόςλθψθ του ατόμου. 

6. Είναι δυνατι θ επιμικυνςθ, τθσ ωσ άνω προκεςμίασ για τθν υπόδειξθ και τθν αναγγελία πρόςλθψθσ 

κατά τριάντα (30) θμζρεσ, μετά από αίτθςθ του εργοδότθ και φςτερα από απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου 

τθσ Υπθρεςίασ. Θ αίτθςθ του εργοδότθ για επιμικυνςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, δφναται να 

υποβλθκεί οποτεδιποτε εντόσ του 90 ιμερου (60 και  30 θμζρεσ επιμικυνςθ). 

7. Οι επιχειριςεισ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςισ τουσ για επιμικυνςθ τθσ ανωτζρω 

διαδικαςίασ, ενθμερϊνονται με ςχετικι επιςτολι του Γραφείου Απαςχόλθςθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ 

ςτθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail) τθν οποία διλωςαν κατά τθν αίτθςι τουσ.   

8. Μετά τθν ειςαγωγι τθσ αναγγελίασ πρόςλθψθσ ςτο Ρ.Σ ΕΓΑΝΘ, ο ωφελοφμενοσ που ςυμμετζχει ςτθ 

δράςθ, με ευκφνθ τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει ςτο ΡΣΚΕ το απογραφικό 

Δελτίο Ειςόδου. Στθ ςυνζχεια τα ςτοιχεία αυτά κα μεταφζρονται ςτο ΟΡΣ ΕΣΡΑ. Θ ίδια διαδικαςία κα 

πρζπει να ακολουκθκεί και ςε περίπτωςθ τυχόν αντικατάςταςθσ. 

9. Σφμφωνα με τισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020 και ειδικότερα 

βάςει του Κανονιςμοφ 1303/2013 (εδάφιο δ τθσ παρ. 2 του άρκρου 125) απαιτείται από τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ εγγραφισ και αποκικευςθσ δεδομζνων ςε θλεκτρονικι μορφι για 

κάκε πράξθ τα οποία είναι αναγκαία για τθν παρακολοφκθςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθ δθμοςιονομικι 

διαχείριςθ, τθν επαλικευςθ και τον λογιςτικό ζλεγχο, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων για 

μεμονωμζνουσ ςυμμετζχοντεσ όπου απαιτείται. 

Ο  ΟΑΕΔ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυλλογι και ςυγκζντρωςθ δεδομζνων (microdata) που αφοροφν 

ςτοιχεία των ωφελουμζνων που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ. Ωσ εκ τοφτου οι ωφελοφμενοι υποχρεοφνται 

ςτθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων και δεδομζνων ςτισ ςχετικζσ φόρμεσ (απογραφικά 
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δελτία) κατά τθν είςοδο και τθ λιξθ ι τθν αποχϊρθςι τουσ από τθ δράςθ (ζωσ 4 εβδομάδεσ από τθν 

θμερομθνία λιξεωσ).   

Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςυλλζγονται μζςω των δελτίων ειςόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία είναι 

ςφμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΡΣ-ΕΣΡΑ. 

10. Τα δελτία ειςόδου και εξόδου ςυμπλθρϊνονται μζςω του ΡΣΚΕ. Το δελτίο ειςόδου πρζπει να ζχει 

ςυμπλθρωκεί μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για καταβολι τθσ ενίςχυςθσ του πρϊτου 

διμινου απαςχόλθςθσ, με ευκφνθ του δικαιοφχου. Αντίςτοιχα και το  δελτίο εξόδου πρζπει να ζχει 

ςυμπλθρωκεί μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για καταβολι τθσ ενίςχυςθσ του 

τελευταίου διμινου απαςχόλθςθσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δεν καταβάλλεται ςτθν επιχείρθςθ το 

ποςό τθσ ενίςχυςθσ που αντιςτοιχεί ςτο  πρϊτο  ι το τελευταίο δίμθνο απαςχόλθςθσ, αντίςτοιχα. 

11. Στθν περίπτωςθ εξόδου του ωφελοφμενου νωρίτερα από τθ λιξθ τθσ δράςθσ, το δελτίο εξόδου 

ςυμπλθρϊνεται ςε χρονικό διάςτθμα ζωσ 4 εβδομάδεσ μετά τθν αποχϊρθςθ ι απόλυςι του, 

προκειμζνου να καταβλθκεί ςτθν επιχείρθςθ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο τελευταίο 

διάςτθμα απαςχόλθςισ του. 

12. Ο ΟΑΕΔ είναι υπεφκυνοσ για τθν θλεκτρονικι αποκικευςθ και παρακολοφκθςθ δεδομζνων ςε 

επίπεδο ςυμμετοχισ μεμονωμζνων ωφελοφμενων (microdata), παρακολοφκθςθσ των ςυμμετεχόντων 

και μετά το πζρασ τθσ δράςθσ (follow-up).  

7.4.  Διαδικαςία ενςτάςεων/αντιρριςεων 

1. Οποιαδιποτε διαφορά προκφψει μεταξφ των δικαιοφχων και των Υπθρεςιϊν Απαςχόλθςθσ του ΟΑΕΔ, 

επιλφεται με απόφαςθ τθσ οικείασ Επιτροπισ Εκδίκαςθσ Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν (Απόφαςθ Δ.Σ.: 

635/8.3.2016 (Β’  1708)) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει). 

2. Οι ενςτάςεισ κατά απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και οι αντιρριςεισ κατά 

απόρριψθσ καταβολισ ενίςχυςθσ, απζνταξθσ κλπ, υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων, εντόσ τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ των τριάντα (30) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί από το κάκε φορά αρμόδιο ΚΡΑ 2, πλθν 

των περιπτϊςεων των αντιρριςεων κατά των προτεινόμενων δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων, όπου 

ιςχφει θ προκεςμία των 15 θμερϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 6  τθσ με αρικμ.πρωτ. 

126829/ΕΥΚΥ1217/08.12.2015 απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 

Τουριςμοφ. 

Οι επιχειριςεισ μποροφν να υποβάλλουν ενςτάςεισ και ςτθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ 

ζχει εγκρικεί με τροποποιθμζνα ςτοιχεία (όπωσ αρικμό εργαηομζνων που δικαιοφται θ επιχείρθςθ).  
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3. Πλεσ οι ενςτάςεισ/αντιρριςεισ με τα τυχόν προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά εξετάηονται από τθν 

Επιτροπι Εκδίκαςθσ Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ 

οποίασ ανικει το ΚΡΑ 2 του δικαιοφχου όπου απαςχολείται ο ωφελοφμενοσ, κατόπιν διαβίβαςισ τουσ 

από τα αρμόδια ΚΡΑ 2 με θλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάςεισ επί των ενςτάςεων/αντιρριςεων, οι οποίεσ 

είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνεσ και αναφζρουν αναλυτικά τισ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ δράςθσ που 

παραβιάςτθκαν εκδίδονται από τθν Επιτροπι Εκδίκαςθσ Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν μζςα ςε τρεισ (3) 

μινεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ ζνςταςθσ και κοινοποιοφνται ςτουσ 

προςφεφγοντεσ. Θ Γραμματεία τθσ  Επιτροπισ Εκδίκαςθσ Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν μετά τθν εξζταςθ 

των ενςτάςεων οφείλει να γνωςτοποιεί τισ αποφάςεισ τθσ εγγράφωσ ι με θλεκτρονικό τρόπο τόςο 

ςτουσ προςφεφγοντεσ όςο και ςτο Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν τθσ αρμόδιασ 

Υπθρεςίασ. 

Στθν περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ ζνςταςθσ/αντίρρθςθσ του δικαιοφχου από τθν Επιτροπι Εκδίκαςθσ 

Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν, εκδίδεται εγκριτικι απόφαςθ από τον Ρροϊςτάμενο του  ΚΡΑ 2 ι τθσ  

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ για τα ΚΡΑ 2 με μειωμζνθ ςτελζχωςθ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Λ τθσ 

παροφςασ. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ ζνςταςθσ/αντίρρθςθσ παραμζνει ςε ιςχφ θ απορριπτικι 

απόφαςθ ι θ εγκριτικι απόφαςθ που είχε αρχικά εκδοκεί. 

 

Άρκρο 8  

Διαδικαςία υλοποίθςθσ- Ραρακολοφκθςθ πράξεων 

8.1. Εξόφλθςθ Δαπανϊν Υλοποίθςθσ 

Α) Υποβολι αίτθςθσ για καταβολι ενίςχυςθσ 

Εντόσ 90 θμερϊν από τθ λιξθ κάκε διμινου απαςχόλθςθσ, θ επιχείρθςθ υποβάλλει αίτθςθ για 

καταβολι τθσ ενίςχυςθσ με τα ςχετικά δικαιολογθτικά μόνο με θλεκτρονικι μορφι μζςω του ΡΣΚΕ  προσ 

το Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ του αρμόδιου ΚΡΑ 2, όπου ανικει θ 

ζδρα ι το υποκατάςτθμα που απαςχολείται ο επιχορθγοφμενοσ υπάλλθλοσ. 

Β) Δικαιολογθτικά 

Τα δικαιολογθτικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω ΡΣΚΕ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

με άλλο πρόςφορο μζςο (όπωσ κατάκεςθ ςτθν Υπθρεςία ι email) είναι τα εξισ: 

 Αναλυτικζσ περιοδικζσ δθλϊςεισ (Α.Ρ.Δ.) του επιχορθγοφμενου προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ 

(ζδρα και τυχόν υποκαταςτιματα), ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που αφοροφν ςε επιδόματα 

εορτϊν και αδείασ.  
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 Αντίγραφο κατάςταςθσ προςωπικοφ και ωρϊν εργαςίασ που ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτο 

ςφςτθμα Ρ.Σ ΕΓΑΝΘ (Ζντυπο Ε4 - ετιςιοσ πίνακασ κατάςταςθσ προςωπικοφ) κακϊσ και το 

Ενιαίο Ζντυπο Ε3 τθσ πρόςλθψθσ του επιχορθγοφμενου (Ε3 Αναγγελία Ρρόςλθψθσ και Ε4 

Συμπλθρωματικόσ Ρίνακασ Ρροςωπικοφ Νζασ Ρρόςλθψθσ). Τα ζντυπα του ΡΣ ΕΓΑΝΘ 

αναηθτοφνται αυτόματα από τθν αρμόδια Υπθρεςία του ΟΑΕΔ και δεν απαιτείται να 

υποβλθκοφν από τον δικαιοφχο. 

 Αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τραπζηθσ με λογαριαςμό ΛΒΑΝ, ςτο οποίο 

εμφανίηεται θ επωνυμία τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ – εργοδότθ (μόνο κατά τθν πρϊτθ αίτθςθ 

καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ). 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του εργοδότθ ότι τθρεί τουσ όρουσ τθσ δράςθσ και τθν κείμενθ εργατικι και 

αςφαλιςτικι νομοκεςία και γενικότερα τθν κείμενθ εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία κακϊσ και 

τον Καν. ΕΕ 1407/2013, για το χρονικό διάςτθμα που αιτείται να ενιςχυκεί. 

Κατά τον ζλεγχο τθσ αίτθςθσ και των επιςυναπτόμενων ςε αυτι δικαιολογθτικϊν,  ο Ρροϊςτάμενοσ ι και 

ο υπάλλθλοσ του Γραφείου Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ, μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ τθν 

υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και διευκρινίςεων από τουσ δικαιοφχουσ με ςκοπό τθν καταβολι 

τθσ ενίςχυςθσ.  

Γ) Επιπλζον των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν και ειδικά ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ για τθν καταβολι των 

τελικϊν πλθρωμϊν των δικαιοφχων, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ: 

i. Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του εργοδότθ ότι ζχει καταβάλει τθ μιςκοδοςία ςτον ωφελοφμενο και ζχει 

αποδϊςει ι ρυκμίςει τισ νόμιμεσ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τουσ φόρουσ μιςκωτϊν 

υπθρεςιϊν και τυχόν άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ για το ςυνολικό διάςτθμα τθσ επιχοριγθςθσ. 

ii. Φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παρ.1α του άρκρου 32 του ν. 4314/2014. 

Δ) Οι τελικζσ πλθρωμζσ που καταβάλλονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.1α του άρκρου 32 του 

ν.4314/2014,  ανεξαρτιτωσ του φψουσ του ποςοφ καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ, δφνανται να κατάςχονται, 

ςυμψθφίηονται, παρακρατοφνται ι αποδίδονται για λογαριαςμό του δικαιοφχου προσ το Ελλθνικό 

Δθμόςιο ι τα αςφαλιςτικά ταμεία, εφόςον  υπάρχει ο όροσ τθσ παρακράτθςθσ ςτα αποδεικτικά 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που προςκομίηει ςτθν Υπθρεςία ο δικαιοφχοσ.   

Οι αρχικζσ και οι ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ καταβάλλονται με τθν προςκόμιςθ φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμζρωςθσ, όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ γενικζσ διατάξεισ περί 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων χωρίσ όμωσ τον όρο τθσ 

παρακράτθςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ  οι ενιςχφςεισ καταβάλλονται ςτουσ δικαιοφχουσ, κακότι δεν 
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κατάςχονται, δεν υπόκεινται ςε κανενόσ είδουσ παρακράτθςθ και δεν ςυμψθφίηονται με τυχόν οφειλζσ 

του δικαιοφχου προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο ι τα αςφαλιςτικά ταμεία. 

8.2.  Ραρακολοφκθςθ πράξεων - Επαλθκεφςεισ – Ριςτοποιιςεισ 

1. Σκοπόσ τθσ παρακολοφκθςθσ των πράξεων είναι θ επιβεβαίωςθ τθσ υλοποίθςθσ του εγκεκριμζνου 

φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των πράξεων, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τουσ όρουσ 

υλοποίθςθσ όπωσ ζχουν οριςτεί ςτθν εγκριτικι απόφαςθ. Ο δικαιοφχοσ τθσ ενίςχυςθσ κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ υποχρεοφται ςτθν υποβολι μζςω του ΡΣΚΕ, όλων των ςτοιχείων που αφοροφν 

τθ δράςθ όπωσ είναι το αίτθμα καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ και  τυχόν αιτιματα τροποποίθςθσ. 

2. Θ παρακολοφκθςθ των πράξεων των δικαιοφχων γίνεται μζςω επαλθκεφςεων. Οι επαλθκεφςεισ είναι 

επιτόπιεσ ι και διοικθτικζσ. 

3. Κάκε αίτθμα καταβολισ ενίςχυςθσ ενεργοποιεί τισ διαδικαςίεσ επαλικευςθσ - πιςτοποίθςθσ. Το 

αίτθμα για καταβολι τθσ ενίςχυςθσ υποβάλλεται από τον δικαιοφχο θλεκτρονικά μζςω του ΡΣΚΕ και 

ςυνοδεφεται από τα δικαιολογθτικά όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παρ. 8.1. τθσ παροφςασ. 

4. Οι επαλθκεφςεισ τθσ δράςθσ διενεργοφνται από υπαλλιλουσ του ΟΑΕΔ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρικμ. 2/82850/0022/2013 (487 ΥΟΔΔ). Οι διοικθτικζσ ι επιτόπιεσ 

επαλθκεφςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ  και 

Ελζγχου του Ε.Ρ (ΣΔΕ), ςτθ με αρικμ.πρωτ. 126829/ΕΥΚΥ 1217/8.12.2015 απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και 

διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του Κρατικοφ 

Ρροχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 

2014-2020, ςφμφωνα με το άρκ. 22 του ν. 4314/2014» και ςφμφωνα προσ τα άρκρα 21 του ν. 

4314/2013 και 125 παρ. 4,5,6 και 71 του Κανονιςμοφ 1303/2013.  

5. Επιςθμαίνεται ότι το άρκρο 29 Διοικθτικι ςυνδρομι Ο.Α.Ε.Δ. - Ρροςταςία ελεγκτϊν Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 

4144/2013 ορίηει ότι:  

«i. Οι πάςθσ φφςεωσ διοικθτικζσ αρχζσ, οι δικαςτικζσ υπθρεςίεσ, οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και οι 

υπθρεςίεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ υποχρεοφνται να παρζχουν κάκε αιτοφμενθ ςυνδρομι ιδιαίτερα 

με τθν παροχι ςτον Ο.Α.Ε.Δ. μθχανογραφικϊν ςτοιχείων και πλθροφοριϊν για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων του. 

ii. Κατά τθ διάρκεια των επιτόπιων ελζγχων που διενεργοφν υπάλλθλοι του Ο.Α.Ε.Δ. θ ελεγκτικι 

διαδικαςία δεν παρακωλφεται από τουσ ελεγχόμενουσ. Ενδεχόμενθ παρακϊλυςθ δφναται να 

αποτελζςει λόγο απζνταξισ τουσ από τθ δράςθ ι διακοπισ τθσ παροχισ προσ αυτοφσ. Οι ελεγκτζσ του 
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ΟΑΕΔ δεν διϊκονται και δεν ενάγονται για γνϊμθ που διατφπωςαν ι πράξθ που διενιργθςαν κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.». 

6. Θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΡ διατθρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαλθκεφςεισ ςτον 

ΟΑΕΔ ωσ προσ τθν τιρθςθ των κακθκόντων του ωσ Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ. Ζλεγχοι ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ διενεργοφνται από τθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ, τθν Αρχι 

Ελζγχου (ΕΔΕΛ) κακϊσ και τα αρμόδια όργανα τθσ Ε.Ε. 

7. Εφόςον διαπιςτωκεί κατά τθν επιτόπια/διοικθτικι επαλικευςθ παράβαςθ των όρων και 

προχποκζςεων τθσ δράςθσ  κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ τθσ εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ (ενδεικτικά 

για ανάκλθςθ, απόρριψθ καταβολισ επιχοριγθςθσ) από τον Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου ΚΡΑ 2.   

8. Οι ενςτάςεισ κατά απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και οι αντιρριςεισ κατά τθσ 

απόρριψθσ καταβολισ ενίςχυςθσ, απζνταξθσ κλπ, υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων, εντόσ τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ των τριάντα (30) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί από το κάκε φορά αρμόδιο ΚΡΑ 2. 

9. Εάν κατά τθν επιτόπια/διοικθτικι επαλικευςθ και μετά τθν καταβολι οποιοδιποτε ποςοφ ενίςχυςθσ,  

διαπιςτϊνεται παρατυπία αυτι αναφζρεται ςτθ ςχετικι ζκκεςθ επαλικευςθσ που ςυμπλθρϊνεται από 

τουσ ελεγκτζσ με κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ και αναφορά των διατάξεων που παραβιάςτθκαν. Ο 

δικαιοφχοσ δφναται να υποβάλλει τισ αντιρριςεισ του, εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν παραλαβι 

από αυτόν τθσ ζκκεςθσ επαλικευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ με αρικμ.πρωτ. 126829/ΕΥΚΥ 

1217/8.12.2015  απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ. 

Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, προβλζπεται θ υποβολι αντιρριςεων αναφορικά με τθν επιτόπια και 

τθ διοικθτικι επαλικευςθ, μετά τθν παραλαβι -εκ μζρουσ του δικαιοφχου- τθσ ζκκεςθσ διοικθτικισ 

επαλικευςθσ, θ οποία καταχωρείται ςτο ΡΣΚΕ. 

 

 

8.2.1 Διενζργεια Επιτόπιασ Επαλικευςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου  

1. Οι επιτόπιεσ επαλθκεφςεισ πραγματοποιοφνται από υπαλλιλουσ του ΟΑΕΔ ςτθν ζδρα ι ςτο 

υποκατάςτθμα τθσ επιχείρθςθσ όπου απαςχολείται ο επιχορθγοφμενοσ υπάλλθλοσ ςε οποιαδιποτε 

ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ. 

2. Συνιςτάται θ πρϊτθ επαλικευςθ να διενεργείται μετά τθν πρόςλθψθ του προσ επιχοριγθςθ 

υπαλλιλου και πριν το πρϊτο αίτθμα του δικαιοφχου για καταβολι ενίςχυςθσ προκειμζνου να 
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διαπιςτϊνεται θ πλθρότθτα των προχποκζςεων υπαγωγισ τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα και θ 

δεφτερθ πριν τθ λιξθ του προγράμματοσ. 

3. Επιπλζον επιτόπιεσ επαλθκεφςεισ πζραν των δφο, δφνανται να διενεργθκοφν κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ κατά τθν κρίςθ του Ρροϊςταμζνου.  

4. Θ ανάκεςθ των επιτόπιων επαλθκεφςεων ςε ελεγκτζσ, γίνεται με απόφαςθ από τα αρμόδια Τμιματα 

Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν των οικείων Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων, ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 

1952/39/15.7.2016 απόφαςθ του Δ.Σ, όπωσ ιςχφει. 

5. Για τισ επαλθκεφςεισ λαμβάνονται υπόψθ το ιςχφον νομικό, κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο, θ 

Δθμόςια Ρρόςκλθςθ, θ απόφαςθ ζνταξθσ και τυχόν τροποποιιςεισ αυτισ. 

6. Μετά το πζρασ τθσ επαλικευςθσ ςυντάςςεται θ Ζκκεςθ Επιτόπιασ Επαλικευςθσ τθσ Ρράξθσ, 

ενθμερϊνεται ςχετικά ο δικαιοφχοσ και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο τθσ Ζκκεςθσ. Το ζντυπο 

τθσ Ζκκεςθσ Επιτόπιασ επαλικευςθσ κα αποτελεί επιςυναπτόμενο ζγγραφο ςτθ Διοικθτικι επαλικευςθ 

για τθν καταβολι ενίςχυςθσ του διμινου που κα ζπεται χρονικά και κα καταχωρείται ςτο ΡΣΚΕ. 

7. Ειδικότερα, κατά τθν επιτόπια επαλικευςθ ελζγχονται: 

α. Θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. 

β. Θ παρουςία και θ πραγματικι απαςχόλθςθ του επιχορθγοφμενου προςωπικοφ. 

γ. Αν ζχει αναρτθκεί θ επίςθμθ αφίςα του ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ 

επιχείρθςθσ. 

δ. Αν ζχει ενθμερωκεί αρμοδίωσ ο ωφελοφμενοσ από τον ΟΑΕΔ (κατά τθν υπόδειξθ) ι  τθν επιχείρθςθ 

ςχετικά με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του προγράμματοσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο).  

8.2.2 Διοικθτικι Επαλικευςθ – Ριςτοποίθςθ  

1. Μετά το αίτθμα του δικαιοφχου για καταβολι ενίςχυςθσ το Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ Ενεργθτικϊν 

Ρολιτικϊν απαςχόλθςθσ προβαίνει ςε διοικθτικι εξζταςθ των ςτοιχείων που ζχουν υποβλθκεί με το 

αίτθμα του δικαιοφχου. Στθ ςυνζχεια ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ προβαίνει ςτθν ζκδοςθ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ ζκκεςθ διοικθτικισ επαλικευςθσ/πιςτοποίθςθσ καταχωρείται ςτο ΡΣΚΕ. 

Ειδικότερα κατά τθ διοικθτικι επαλικευςθ ελζγχονται τα εξισ:  

α. Αναλυτικζσ περιοδικζσ δθλϊςεισ (Α.Ρ.Δ.) του επιχορθγοφμενου προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ (ζδρα 

και τυχόν υποκαταςτιματα). 
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β. Αντίγραφο κατάςταςθσ προςωπικοφ και ωρϊν εργαςίασ που ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτο ΡΣ 

ΕΓΑΝΘ (Ζντυπο Ε4 - ετιςιοσ πίνακασ κατάςταςθσ προςωπικοφ) κακϊσ και το Ενιαίο Ζντυπο Ε3 τθσ 

πρόςλθψθσ του επιχορθγοφμενου (Ε3 Αναγγελία Ρρόςλθψθσ και Ε4 Συμπλθρωματικόσ Ρίνακασ 

Ρροςωπικοφ Νζασ Ρρόςλθψθσ). Τα ζντυπα του Ρ.Σ ΕΓΑΝΘ αναηθτοφνται αυτόματα από τθν αρμόδια 

Υπθρεςία του ΟΑΕΔ. 

γ. Αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τραπζηθσ με λογαριαςμό ΛΒΑΝ, ςτο οποίο εμφανίηεται 

θ επωνυμία  τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ – εργοδότθ (μόνο κατά τθν πρϊτθ αίτθςθ καταβολισ τθσ 

ενίςχυςθσ). 

δ. Υπεφκυνθ διλωςθ του εργοδότθ ότι τθρεί τουσ όρουσ τθσ δράςθσ  και τθν κείμενθ  εργατικι και 

αςφαλιςτικι νομοκεςία και γενικότερα τθν κείμενθ εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία κακϊσ και τον Καν. 

ΕΕ 1407/2013, για το χρονικό διάςτθμα που αιτείται να ενιςχυκεί. 

2. Κατά τον ζλεγχο τθσ αίτθςθσ και των επιςυναπτόμενων ςε αυτι δικαιολογθτικϊν,  ο Ρροϊςτάμενοσ ι 

και ο υπάλλθλοσ του Γραφείου Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ, μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ τθν 

υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και διευκρινίςεων από τουσ δικαιοφχουσ με ςκοπό τθν καταβολι 

τθσ επιχοριγθςθσ. 

3. Επιπλζον των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν και ειδικά  ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ για τθν καταβολι των 

τελικϊν πλθρωμϊν των δικαιοφχων ελζγχονται τα κάτωκι: 

α. Υπεφκυνθ Διλωςθ του εργοδότθ ότι ζχει καταβάλει τθ μιςκοδοςία ςτον ωφελοφμενο και ζχει 

αποδϊςει ι ρυκμίςει τισ νόμιμεσ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τουσ φόρουσ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν 

και τυχόν άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ για το ςυνολικό διάςτθμα τθσ επιχοριγθςθσ, 

β. Φορολογικι ενθμερότθτα και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.1α του 

άρκρου 32 του ν.4314/2014. 

8.3.  Καταβολι ενίςχυςθσ 

1. Το Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ Ρρογραμμάτων Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ τθσ αρμόδιασ 

Υπθρεςίασ (Κ.Ρ.Α.2), φςτερα από τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν για 

τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ και μετά τον ςχετικό διοικθτικό ζλεγχο  προβαίνει ςτθν ζκδοςθ ςχετικισ 

εγκριτικισ απόφαςθσ για τθν καταβολι τθσ ενίςχυςθσ.  

2. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί λόγοσ απόρριψθσ καταβολισ του ςυγκεκριμζνου ποςοφ επιχοριγθςθσ 

εξαιτίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν πζραν τθσ προκεςμίασ των 90 θμερϊν από τθ λιξθ κάκε 

διμινου απαςχόλθςθσ ι εξαιτίασ τθσ υποβολισ ελλιπϊν δικαιολογθτικϊν, τότε ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2) με απόφαςι του  προβαίνει ςτθ μθ καταβολι του ςυγκεκριμζνου ποςοφ. 
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Είναι δυνατι θ επιμικυνςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ κατά τριάντα (30) θμζρεσ, φςτερα από αίτθςθ τθσ 

επιχείρθςθσ και ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2) του 

ΟΑΕΔ.  

3. H καταβολι του πρϊτου και του τελευταίου διμινου ςυνδζεται με τθν ςυμπλιρωςθ των 

απογραφικϊν δελτίων ειςόδου-εξόδου των επιχορθγουμζνων, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 

7.3. του άρκρου 7 τθσ παροφςασ.  Σε κάκε περίπτωςθ θ καταβολι τθσ ενίςχυςθσ ζπεται τθσ απόφαςθσ 

ζνταξθσ βάςει του ιςχφοντοσ κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

 

Άρκρο 9  

Τροποποιιςεισ δράςθσ  

9.1. Διαδικαςία Τροποποιιςεων 

1. Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ θ δικαιοφχοσ επιχείρθςθ δφναται να υποβάλλει 

αιτιματα τροποποίθςθσ με θλεκτρονικό τρόπο μζςω του ΡΣΚΕ προσ το Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ 

Ρρογραμμάτων Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του Οργανιςμοφ (ΚΡΑ 2). 

Τα αιτιματα τροποποίθςθσ γίνονται αποδεκτά εφόςον τθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ όπωσ 

ορίηονται ςτθν παροφςα και υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι μεταβολζσ αυτζσ δεν επθρεάηουν τουσ ςτόχουσ 

του προγράμματοσ και δεν διαφοροποιοφν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ. 

Οι τροποποιιςεισ  αφοροφν ςτα παρακάτω: 

i. Αλλαγι νόμιμου εκπροςϊπου. 

ii. Αλλαγι νομικισ μορφισ. 

iii. Μεταβολι επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

iv. Μεταβολι εταιρικισ ι μετοχικισ ςφνκεςθσ. 

v. Αλλαγι ζδρασ επιχείρθςθσ ι υποκαταςτιματοσ. 

vi. Τροποποίθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 

Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται για όλεσ τισ ανωτζρω τυχόν τροποποιιςεισ, μζςω υποβολισ τθσ 

αντίςτοιχθσ φόρμασ ςτο ΡΣΚΕ, να ενθμερϊςουν άμεςα το Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ Ρρογραμμάτων 

Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2) του ΟΑΕΔ, θ οποία προβαίνει 

ςτισ απαραίτθτεσ, κατά περίπτωςθ, ενζργειεσ.  
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9.2.  Ραράταςθ χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

1. Είναι δυνατι θ παράταςθ-επιμικυνςθ του χρόνου επιχοριγθςθσ, χωρίσ αφξθςθ ςτο ποςό 

επιχοριγθςθσ, κατά τριάντα (30) το πολφ θμζρεσ με ιςόχρονθ δζςμευςθ τθσ επιχείρθςθσ, για μθ 

απόλυςθ προςωπικοφ, ςε περίπτωςθ: α) δικαιολογθμζνθσ αςκζνειασ επιχορθγοφμενου εργαηόμενου, β) 

άδειασ άνευ αποδοχϊν που χορθγείται μετά από αίτθςθ του επιχορθγοφμενου εργαηομζνου. Θ 

παράταςθ-επιμικυνςθ γίνεται μετά από θλεκτρονικι αίτθςθ τθσ επιχείρθςθσ μζςω του ΡΣΚΕ και 

απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2) του ΟΑΕΔ.  

2. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ επιχορθγοφμενου μιςκωτοφ μζςα ςτθν προκεςμία των τριάντα (30) 

θμερϊν (κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10) είναι δυνατι θ παράταςθ-επιμικυνςθ του χρόνου 

επιχοριγθςθσ του εργοδότθ κατά τριάντα (30) θμζρεσ για κάκε άτομο που αντικαταςτάκθκε, μετά από 

θλεκτρονικι αίτθςθ του εργοδότθ μζςω του ΡΣΚΕ, που υποβάλλεται πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ 

και τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του αρμόδιου Ρροϊςταμζνου του Γραφείου Ραρακολοφκθςθσ Ρρογραμμάτων 

Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του (ΚΡΑ 2), θ οποία κοινοποιείται ςτον 

αιτοφντα δικαιοφχο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). 

3. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ επιχορθγοφμενου εργαηόμενου πρζπει ο αντικαταςτάτθσ να πλθροί τισ 

προχποκζςεισ τθσ δράςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 4.3 του άρκρου 4 τθσ παροφςασ. Επίςθσ, ελζγχεται ότι 

ζχει ςυμπλθρωκεί το Απογραφικό Δελτίο Ειςόδου/Εξόδου του εργαηόμενου που αντικαταςτάκθκε ςτο 

ΟΡΣ ΟΑΕΔ. 

Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται για όλεσ τισ ανωτζρω τυχόν τροποποιιςεισ, μζςω υποβολισ τθσ 

αντίςτοιχθσ φόρμασ ςτο ΡΣΚΕ, να ενθμερϊςουν άμεςα το Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ Ρρογραμμάτων 

Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2) του ΟΑΕΔ, θ οποία προβαίνει 

ςτισ απαραίτθτεσ, κατά περίπτωςθ, ενζργειεσ.  

Μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχει  τροποποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, 

εκδίδεται τροποποιθμζνθ απόφαςθ ζνταξθσ. 

9.3. Τροποποίθςθ/επικαιροποίθςθ  απόφαςθσ ζνταξθσ 

Σφμφωνα με το ΣΔΕ και τθ Διαδικαςία ΔΛ_2_ΚΕ: Επιλογι και ζγκριςθ πράξθσ (πράξεισ ΚΕ), θ Απόφαςθ 

Ζνταξθσ Ρράξεων τροποποιείται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

- όταν υπάρχει αφξθςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ  

- όταν ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των πράξεων μειϊνεται ςε ποςοςτό άνω του 20%. 

Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ, που δεν επιφζρουν τισ παραπάνω αλλαγζσ (παράταςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ, αλλαγι ςτοιχείων του Δικαιοφχου: νομικισ μορφισ, 

επωνυμίασ επιχείρθςθσ κλπ.), θ Απόφαςθ Ζνταξθσ επικαιροποιείται. 
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Άρκρο 10  

Υποχρεϊςεισ δικαιοφχων - Κυρϊςεισ 

 1. Οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να διατθριςουν το δεςμευόμενο προςωπικό (προχπάρχον και 

επιχορθγοφμενο) με το ίδιο κακεςτϊσ απαςχόλθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ. 

2. Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ μειϊςει το προςωπικό τθσ (προχπάρχον και επιχορθγοφμενο)  πρζπει 

να το αντικαταςτιςει μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ, για να είναι δυνατι θ ςυνζχιςθ τθσ δράςθσ. Είναι 

δυνατι θ επιμικυνςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, κατά τριάντα (30) θμζρεσ, μετά από αίτθςθ του εργοδότθ 

και απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ 2).  

3. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ επιχορθγοφμενου εργαηόμενου πρζπει ο αντικαταςτάτθσ να πλθροί τισ 

προχποκζςεισ τθσ δράςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 4.3. του άρκρου 4 τθσ παροφςασ. Επίςθσ, ελζγχεται ότι 

ζχει ςυμπλθρωκεί το Απογραφικό Δελτίο Ειςόδου/Εξόδου του εργαηόμενου που αντικαταςτάκθκε ςτο 

ΟΡΣ ΟΑΕΔ. Ο αντικαταςτάτθσ  που προςλαμβάνεται πρζπει να  είναι τθσ ίδιασ κατθγορίασ με τον αρχικά 

προςλαμβανόμενο και να υποδεικνφεται από τουσ εργαςιακοφσ ςυμβοφλουσ τθσ Υπθρεςίασ. Σε 

περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του επιχορθγοφμενου υπαλλιλου εφόςον θ αρμόδια Υπθρεςία δεν μπορεί 

να υποδείξει άνεργο τθσ κατθγορίασ με τθν ειδικότθτα του αρχικά προςλαμβανόμενου είναι δυνατι θ 

αντικατάςταςθ είτε α) με άνεργο τθσ ίδιασ κατθγορίασ με άλλθ ειδικότθτα είτε β) με άνεργο άλλθσ 

κατθγορίασ με τθν ίδια ι άλλθ ειδικότθτα.  

4. Το ποςό επιχοριγθςθσ κα μεταβάλλεται ανάλογα ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ με άνεργο άλλθσ 

κατθγορίασ.  

5. Σχετικά με τθ μείωςθ του προςωπικοφ (επιχορθγοφμενου και δεςμευόμενου) κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ. 

6. Στισ περιπτϊςεισ: 

α. Μθ αντικατάςταςθσ του προςωπικοφ, θ δράςθ διακόπτεται κατά τόςεσ κζςεισ εργαςίασ όςεσ 

μειϊκθκε το προςωπικό και δεν  καταβάλλεται κανζνα ποςό επιχοριγθςθσ για τθ κζςθ ι τισ κζςεισ που 

μειϊκθκαν.  

β. Αλλαγισ του κακεςτϊτοσ απαςχόλθςθσ από πλιρθ ςε μερικι απαςχόλθςθ του δεςμευόμενου (μθ 

επιχορθγοφμενου) προςωπικοφ τθσ, θ επιχείρθςθ υποχρεοφται να προβεί ςτθν πρόςλθψθ επιπλζον 

ατόμου προκειμζνου να διατθρθκεί ο αρικμόσ δζςμευςθσ του προςωπικοφ τθσ. 

γ. Μθ αντικατάςταςθσ (επιχορθγοφμενου ι μθ) λόγω ζλλειψθσ ειδικότθτασ ι κατθγορίασ (που κα 

διαπιςτϊνεται από τθν Υπθρεςία)  διακόπτεται θ επιχοριγθςθ μόνο για τθ κζςθ αυτι, από τθν 

θμερομθνία αποχϊρθςθσ του εργαηόμενου χωρίσ άλλεσ επιπτϊςεισ για τον εργοδότθ.  
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δ. Στράτευςθσ, αςκζνειασ, ανυπαίτιου κωλφματοσ (π.χ. κυοφορίασ- λοχείασ), ειδικισ άδειασ προςταςίασ 

τθσ μθτρότθτασ που αφορά είτε ςτο επιχορθγοφμενο άτομο είτε και ςτο δεςμευόμενο μθ 

επιχορθγοφμενο προςωπικό, δεν απαιτείται αντικατάςταςθ, αφοφ θ ςχζςθ εργαςίασ δεν διακόπτεται, 

υπό τον όρο ότι θ επιχείρθςθ κα προςκομίςει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.  

7. Εάν υπάρξει μείωςθ προςωπικοφ (επιχορθγοφμενου ι μθ) εντόσ του μινα που προθγείται τθσ 

θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ τθσ δράςθσ θ επιχείρθςθ υποχρεοφται μζχρι τθ λιξθ τθσ να προβεί ςε 

αντικατάςταςθ.  

8. Οι επιχειριςεισ δεν δεςμεφονται για τα άτομα που τυχόν προςλάβουν ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ εγκριτικισ απόφαςθσ, πλθν τθσ 

περίπτωςθσ που θ πρόςλθψθ καλφπτει τθν αντικατάςταςθ δεςμευόμενου προςωπικοφ.  

9. Τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ κενισ κζςθσ δεςμευόμενου ι 

και επιχορθγοφμενου προςωπικοφ, θ οποία δεν κεωρείται μείωςθ προςωπικοφ. 

10. Οι αποδοχζσ και θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων κακορίηονται από τθν κείμενθ εργατικι και 

αςφαλιςτικι νομοκεςία. Είναι δυνατόν επιχορθγοφμενοσ και μθ να πραγματοποιιςει κάτω των 25 

θμερομιςκίων ςτθν περίπτωςθ που ο λόγοσ απουςίασ αφορά ςτο πρόςωπο του εργαηόμενου, 

επιχορθγοφμενου και μθ. 

11. Δεν είναι δυνατι θ υπαγωγι των επιχορθγοφμενων ατόμων  ταυτόχρονα και ςε άλλα προγράμματα 

ι επενδυτικά  ςχζδια, ςτα οποία  επιχορθγείται το μιςκολογικό και μθ μιςκολογικό κόςτοσ. 

12. Δεν είναι δυνατόν κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ οι επιχορθγοφμενοι να αςκοφν ελεφκερο 

επάγγελμα. 

Άρκρο 11  

Διακοπι - Δθμοςιονομικι διόρκωςθ 

1. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ όρου ι όρων ι προχποκζςεων, μετά από οποιαδιποτε 

καταβολι ποςοφ τθσ επιχοριγθςθσ ςτθν επιχείρθςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 29 παρ. 7 και 8 

του ν. 1262/1982 (Α’  70), όπωσ ιςχφει, για τθν απόδοςθ ςτον ΟΑΕΔ και ςυγκεκριμζνα: «7. Εργοδότεσ 

που οπωςδιποτε επιχορθγικθκαν βάςει προγράμματοσ και παραβαίνουν τισ υποχρεϊςεισ που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ των προγραμμάτων απαςχόλθςθσ για τθν πρόςλθψθ, τθ διατιρθςθ και τθ 

μθ απόλυςθ του υπόλοιπου προςωπικοφ και του προςωπικοφ που επιδοτείται και γενικά τθν εφαρμογι 

του κάκε προγράμματοσ, ζχουν τθν υποχρζωςθ τθσ επιςτροφισ του ανάλογου ποςοφ τθσ επιχοριγθςθσ, 

που ζχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιςτοιχεί ςτο υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα του ςυνολικοφ 

χρόνου απαςχόλθςθσ (επιχορθγοφμενθσ και μθ) των μιςκωτϊν που κακορίηει το πρόγραμμα. 8. Θ 
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επιςτροφι των ποςϊν γίνεται μζςα ςε 15 μζρεσ από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωςθ μθ 

επιςτροφισ αυτϊν μζςα ςτο χρονικό αυτό διάςτθμα, ςυντάςςεται πράξθ βεβαίωςθσ οφειλισ με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Θ πράξθ αυτι αποςτζλλεται ςτο αρμόδιο Δθμόςιο 

Ταμείο για βεβαίωςθ και είςπραξθ αυτϊν. Θ είςπραξθ των παραπάνω εςόδων του ΟΑΕΔ από τα 

Δθμόςια Ταμεία γίνεται  φςτερα από τθν ζκδοςθ και δθμοςίευςθ του Δ/τοσ που προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ του άρκρου 98 του ν.δ. 321/1969 «περί Κϊδικοσ Δθμοςίου Λογιςτικοφ».  

Επίςθσ,  εφαρμόηονται και οι διατάξεισ του άρκρου 91 του ν.δ. 356/1974 και των άρκρων 98, 136 του 

ν.4270/2014.  

2. Πςον αφορά ςτθ δθμοςιονομικι διόρκωςθ  εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ με αρικμ . πρωτ. 126829/EΥΚΥ 1217/8.12.2015 (Β ́ 2784) «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν 

διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από 

πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο 

πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το άρκ. 22 του ν. 4314/2014 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ 

τθσ με αρικμ.11319/9.9.2016» υπουργικισ απόφαςθσ (Β’ 3048). Αρμόδιο όργανο για τθν ζκδοςθ 

αποφάςεων δθμοςιονομικισ διόρκωςθσ είναι το Γραφείο Ραρακολοφκθςθσ Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν 

Απαςχόλθςθσ. Σε περίπτωςθ που προτείνεται δθμοςιονομικι διόρκωςθ και ανάκτθςθ των ποςϊν που 

ζχουν καταβλθκεί αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 33 του ν. 

4314/2014, το προσ ανάκτθςθ ποςό επιςτρζφεται εντόκωσ από τθν θμερομθνία καταβολισ του μζχρι 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ δθμοςιονομικισ διόρκωςθσ. Το επιτόκιο που εφαρμόηεται είναι το επιτόκιο 

αναφοράσ που ορίηεται για κάκε θμερολογιακό ζτοσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν Ελλάδα και 

δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

Κεφάλαιο V του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 794/2004 τθσ Επιτροπισ, όπωσ ιςχφει. 

 

Άρκρο 12  

Ολοκλιρωςθ πράξεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Μετά τθ λιξθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, θ οποία ζχει κακοριςτεί ςτθν εγκριτικι 

απόφαςθ ςυντάςςεται θ τελικι διοικθτικι επαλικευςθ θ οποία περιλαμβάνει ςυνολικό ζλεγχο τθσ 

πράξθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ μζςω του ΡΣΚΕ. 

2. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Υπθρεςίασ κοινοποιεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθ βεβαίωςθ 

ολοκλιρωςθσ πράξθσ ςτον δικαιοφχο. Με τθ Βεβαίωςθ αυτι: 
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i. Βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Ρράξθσ (τα 

παραδοτζα, θ επίτευξθ τθσ τιμισ ςτόχου των δεικτϊν και των ςτόχων τθσ Ρράξθσ). 

ii. Βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου του Δικαιοφχου και 

αποτυπϊνεται το τελικό αποτζλεςμα τθσ επαλικευςθσ δαπανϊν (ςυνολικι δαπάνθ και 

αντιςτοιχοφςα δθμόςια δαπάνθ) όλων των προθγοφμενων ενδιάμεςων Αιτθμάτων Ρλθρωμισ 

κακϊσ και του τελικοφ Αιτιματοσ. 

iii. Ορίηεται το τελικό καταβλθτζο ποςό τθσ δθμόςιασ ςυνειςφοράσ. 

iv. Κακορίηεται το τελικό χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ Ρράξθσ. 

v. Διαπιςτϊνεται θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Δικαιοφχου που τίκενται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ 

Χρθματοδότθςθσ και ειδικότερα δθμοςιότθτασ προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ εφόςον απαιτείται και 

υποβολισ απαιτοφμενων ςτοιχείων (όπωσ απογραφικά δελτία ειςόδου- εξόδου ωφελουμζνων). 

vi. Διαπιςτϊνεται θ ςυμμόρφωςθ του Δικαιοφχου με τυχόν ςυςτάςεισ προγενζςτερων 

επαλθκεφςεων/ επικεωριςεων/ελζγχων που ζχουν διενεργθκεί ςτθν πράξθ (από ΕΥΔ/ΕΦ, Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ, Αρχι Ελζγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα εκνικά ι τθσ Ε.Ε.). 

3. Θ αρμόδια Υπθρεςία κοινοποιεί τθ Βεβαίωςθ Ολοκλιρωςθσ Ρράξθσ ςτον δικαιοφχο θλεκτρονικά. Πλα 

τα ςχετικά ζγγραφα και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ αρχειοκετοφνται ςτον Φάκελο Ρράξθσ. 

Άρκρο 13  

Υποχρεϊςεισ ∆ικαιοφχων που απορρζουν από τουσ κανονιςμοφσ ΕΔΕΤ                                                                       

(Ευρωπαϊκά ∆ιαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία)  

Οι δικαιοφχοι που κα ενταχκοφν ςτθν παροφςα δράςθ είναι υποχρεωμζνοι να τθροφν τουσ παρακάτω 

όρουσ:  

1. Να τθροφν τθν Εκνικι και Ενωςιακι Νοµοκεςία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ και κυρίωσ όςον 

αφορά τθν αειφόρο ανάπτυξθ, τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν, τθ µθ διάκριςθ και τθν 

προςβαςιµότθτα από άτοµα µε αναπθρίεσ. 

2. Να πραγματοποιοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν ενθμζρωςθ του ΡΣΚΕ µε τα δεδοµζνα 

και ζγγραφα τθσ πράξθσ που υλοποιοφν, διαςφαλίηοντασ τθν ακρίβεια, τθν ποιότθτα και πλθρότθτα των 

ςτοιχείων που υποβάλλουν ςτο ΡΣΚΕ. 

3. Να κζτουν ςτθ διάκεςθ, εφόςον ηθτθκοφν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ και για όςο 

χρόνο ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται για τθν τιρθςι τουσ, όλα τα ζγγραφα, δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τθσ 

πράξθσ, ςτθν Ειδικι Υπθρεςία ∆ιαχείριςθσ του Ε.Ρ., Αρχι Ριςτοποίθςθσ, Αρχι Ελζγχου, Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και ςε όλα τα ελεγκτικά όργανα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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4. Να αποδζχονται επιτόπιουσ ελζγχουσ από όλα τα αρµόδια εκνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα 

ςτθν ζδρα τουσ ι ςτο χϊρο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, και να διευκολφνουν τον ζλεγχο προςκομίηοντασ 

οποιοδιποτε ςτοιχείο που αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ εφόςον ηθτθκοφν. 

5. Να λαμβάνουν όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθµα XII του Καν. 

1303/2013 και ειδικότερα: 

α. Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ υποχρεοφνται να τοποκετιςουν ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ 

επιχείρθςθσ αφίςα αναφορικά µε τθ ςυνδρομι του ταμείου ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. 

β. Να ενθμερϊνουν το κοινό ςχετικά µε τθ ςτιριξθ που ζχουν λάβει από το ΕΚΤ παρζχοντασ ςτον 

διαδικτυακό τόπο τουσ, εάν υπάρχει, ςφντομθ περιγραφι τθσ πράξθσ, ανάλογθσ προσ το επίπεδο τθσ 

ςτιριξθσ, που περιλαμβάνει τουσ ςτόχουσ και τα αποτελζςματά τθσ και επιςθμαίνουν τθ χρθματοδοτικι 

ςυνδρομι από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

γ. Να ενθμερϊνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν πράξθ ςχετικά µε τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ από το ΕΚΤ 

και τθν υλοποίθςι τθσ ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Θ εν λόγω ενθμζρωςθ αναφζρεται ςε κάκε ζγγραφο που 

χρθςιμοποιείται κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ ι παράγεται ςτο πλαίςιο αυτό. 

δ. Να αποδζχονται τθ ςυμπερίλθψι τουσ ςτον κατάλογο των πράξεων του Ε.Ρ. που δθμοςιοποιεί θ 

Ειδικι Υπθρεςία ∆ιαχείριςθσ του Ε.Ρ. (ι εναλλακτικά ο ΕΦ), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.espa.gr, κατά τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 115 και ςτο Ραράρτθµα ΧΛΛ του Καν. 1303/2013, και ςτο οποίο αναφζρονται: 

θ ονομαςία του δικαιοφχου και τθσ πράξθσ, ςφνοψθ τθσ πράξθσ, θμερομθνία ζναρξθσ τθσ πράξθσ, 

καταλθκτικι θμερομθνία πράξθσ, ςυνολικι επιλζξιμθ δαπάνθ, ποςοςτό ςυγχρθματοδότθςθσ, 

ταχυδρομικόσ κϊδικασ, ι άλλθ κατάλλθλθ ζνδειξθ τθσ τοποκεςίασ, χϊρα, ονομαςία τθσ κατθγορίασ 

παρζμβαςθσ τθσ πράξθσ. 

6. Να τθροφν και να ενθμερϊνουν τον φάκελο τθσ πράξθσ µε όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν 

εκτζλεςθ τθσ πράξθσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ και τθν αποπλθρωµι τθσ. Πλα τα δικαιολογθτικά τθροφνται 

από τθν επιχείρθςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ αλλά και ςτθ ςυνζχεια για τρία (3) χρόνια μετά τθ 

λιξθ του Ε.Ρ. και τίκενται ςτθ διάκεςθ των αρµοδίων οργάνων του ∆θµοςίου ι των αρμοδίων οργάνων 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εφόςον ηθτθκεί ςχετικόσ ζλεγχοσ και ςε κάκε περίπτωςθ για δζκα (10) ζτθ μετά 

τθ λιξθ τθσ τελευταίασ ενίςχυςθσ. 

7. Ο ΟΑΕΔ διατθρεί το ςφνολο των αρχείων υπό τθ μορφι είτε πρωτοτφπων είτε αντιγράφων των 

πρωτοτφπων ι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ φορείσ δεδομζνων περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν 

εκδόςεων των πρωτότυπων εγγράφων ι εγγράφων που υπάρχουν μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι, επί 10 

ζτθ από τθν λιξθ του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ. 
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Τα ανωτζρω ζγγραφα διατθροφνται υπό τθ μορφι είτε πρωτοτφπων είτε αντιγράφων των πρωτοτφπων 

ι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ φορείσ δεδομζνων περιλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν εκδόςεων των 

πρωτότυπων εγγράφων ι εγγράφων που υπάρχουν μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι όπωσ ορίηει το άρκρο 

140 του Καν. 1303 / 2013 (διακεςιμότθτα εγγράφων).  

 

Άρκρο 14   

Ρλθροφόρθςθ 

1. Θ θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων κα γίνει ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρατικϊν 

Ενιςχφςεωνhttp://www.ependyseis.gr/mis και θ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ τθσ θλεκτρονικισ 

υποβολισ του α’ κφκλου ορίηεται ςτθν παροφςα.  

2. Θ ζναρξθ και λιξθ κάκε επόμενου κφκλου δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr  

ςτθν ιςτοςελίδα  του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (www.ependyseis.gr/mis)και του ΕΣΡΑ 

(www.espa.gr). 

Θ παροφςα δθμοςιεφεται ςτο Ρρόγραμμα ΔΛΑΥΓΕΛΑ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα ΟΑΕΔ, του ΕΣΡΑ, του 

ΕΡ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (https://empedu.gov.gr/) και ςτθν ιςτοςελίδα https://www.ependyseis.gr/mis 

3. Επίςθσ ςυντάςςεται Δελτίο Τφπου, για ενθμζρωςθ τόςο των επιχειριςεων όςο και των ανζργων, το 

οποίο αναρτάται  ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ και αποςτζλλεται  μζςω του Γραφείου Τφπου του ΟΑΕΔ 

ςτον θμεριςιο τφπο. 

4. Ο ΟΑΕΔ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ των απαιτιςεων των κανόνων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ 

που προςδιορίηονται ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων, και 

όπωσ αυτοί κακορίηονται ςτον Καν. ΕΕ 1303/2013 (άρκρο 115-17 και Ραράρτθμα ΧΛΛ) τθσ 

Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020. 

5. Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ/αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ, οι δικαιοφχοι και οι ωφελοφμενοι πρζπει να 

παρζχουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ για τθν περαιτζρω επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ,  που 

τθροφνται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, για τον ςκοπό εξαγωγισ ςτατιςτικϊν δεδομζνων ςτο 

πλαίςιο τθσ διενζργειασ ερευνϊν και τθσ εκπόνθςθσ μελετϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ. 

Ραράλλθλα,  πρζπει να τθροφνται οι απαιτιςεισ του ν. 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 «Για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 

δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 

Δεδομζνων)», του ν. 4624/2019 κακϊσ και τα όςα ορίηονται από τισ αποφάςεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ 
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Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, προκειμζνου να διαςφαλίηονται όλεσ οι ςχετικζσ προβλζψεισ για 

τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων και τθν προςταςία τόςο των εν λόγω δεδομζνων όςο και 

των δικαιωμάτων των υποκειμζνων τουσ και να είναι δυνατι θ επεξεργαςία και χριςθ προςωπικϊν 

δεδομζνων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Καν.1303/2013 και 1304/2013.  

 

 Άρκρο 15  

Τελικζσ Διατάξεισ  

Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεων λόγω τεχνικϊν προβλθμάτων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, οι 

προκεςμίεσ αναςτζλλονται μζχρι τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ  

ΡΑΑΤΘΜΑ I 
ΡΛΝΑΚΑΣ  ΚΡΑ2 ΜΕ ΜΕΛΩΜΕΝΘ ΣΤΕΛΕΧΩΣΘ ΣΕ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 

ΡΑΑΤΘΜΑ II 
Υ.Δ. Ν. 1599/1986  ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘ ΣΩΕΥΣΘ ΤΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ ΘΣΣΟΝΟΣ ΣΘΜΑΣΛΑΣ 
(DEMINIMIS) 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ   
ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ & ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΑΜΕΣΘΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ  

ΡΑΑΤΘΜΑ IV 
ΑΚΑ 1 ΚΑΛ 2 ΤΟΥ ΚΑΝ.1407/2013 

ΡΑΑΤΘΜΑ V       
ΑΡΟΓΑΦΛΚΑ ΔΕΛΤΛΑ  

ΡΑΑΤΘΜΑ VI 
ΣΥΝΟΡΤΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΛΤΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ I  

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΚΡΑ2  

με μειωμζνθ ςτελζχωςθ ςε Διοικθτικό Ρροςωπικό 

 

Α/Α ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2  

ΟΛΟΣ ΓΑΦΕΛΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ όπωσ περιγράφεται ςτο 

Οργανόγραμμα ΟΑΕΔ ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ για τθ 

διαχείριςθ πράξεων κρατικϊν ενιςχφςεων ΕΣΡΑ 2014-

2020 

(Απόφαςθ ΔΣ 1952/39/15-07-2016) 

 

1 ΝΑΞΟΥ 
ΤΜΘΜΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦ. Δ/ΝΣΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ΚΑΛ 

ΝΘΣΩΝ 

2 ΡΑΟΥ 
ΤΜΘΜΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦ. Δ/ΝΣΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ΚΑΛ 

ΝΘΣΩΝ 

3 ΚΘΑΣ 
ΤΜΘΜΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦ. Δ/ΝΣΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ ΚΑΛ 

ΝΘΣΩΝ 

4 ΛΚΑΛΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΣΑΜΟΥ 

5 ΧΥΣΟΥΡΟΛΘΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΕΛΕΥΚΕΟΥΡΟΛΘΣ 

6 ΚΑΣΟΥ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 

7 ΝΛΓΛΤΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΣΕΩΝ 

8 ΣΛΔΘΟΚΑΣΤΟΥ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΣΕΩΝ 

9 ΔΛΔΥΜΟΤΕΛΧΟΥ  ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΟΕΣΤΛΑΔΑΣ 

10 ΣΑΡΕΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ 

11 ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΒΕΟΛΑΣ 

12 ΑΜΥΝΤΑΛΟ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΦΛΩΛΝΑΣ 

13 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΛΑΛΣΑΣ 
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14 ΑΛΜΥΟΥ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΒΟΛΟΥ 

15 ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΛΑΜΛΑΣ 

16 ΛΕΥΚΛΜΜΘΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΚΕΚΥΑΣ 

17 ΚΛΑΤΟ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΚΟΛΝΚΟΥ 

18 ΑΜΦΛΣΣΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΛΑΜΛΑΣ 

19 ΗΑΚΥΝΚΟΥ 
ΤΜΘΜΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘΣ Δ/ΝΣΘΣ 

ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ 

20 ΝΑΥΡΑΚΤΟΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΛΟΥ  

21 ΣΘΤΕΛΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΑΛΛΚΑΝΑΣΣΟΥ 

22 ΛΕΑΡΕΤΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΑΛΛΚΑΝΑΣΣΟΥ 

23 ΚΩΣ  
ΤΜΘΜΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘΣ Δ/ΝΣΘΣ 

ΑΤΤΛΚΘΣ ΚΑΛ ΝΘΣΩΝ 

24 ΛΑΥΛΟΥ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ 2 ΡΑΛΛΘΝΘΣ 

25 ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΝΕΑΡΟΛΘΣ 

26 ΓΟΥΜΕΝΛΣΣΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΚΛΛΚΛΣ 

27 ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΒΕΟΛΑΣ 

28 ΑΜΑΛΛΑΔΑΣ ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΡΥΓΟΥ 

 

29 

 

ΑΓΛΟΥ ΝΛΚΟΛΑΟΥ  

 

ΓΑΦΕΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΚΡΑ2 ΑΛΛΚΑΝΑΣΣΟΥ 

 

 

Σθμείωςθ:  Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του προςωπικοφ του ΚΡΑ2, ο Ρίνακασ κα αναπροςαρμόηεται 

αναλόγωσ, με Απόφαςθ ΔΣ του ΟΑΕΔ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ II 

Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/1986 

Θ ΑΚΛΒΕΛΑ ΤΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΛ ΜΕ ΑΥΤΘ ΤΘ ΔΘΛΩΣΘ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΕΛΕΓΧΚΕΛ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ ΑΧΕΛΟ ΑΛΛΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ (ΑΚΟ 8 ΡΑ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘ ΣΩΕΥΣΘ ΤΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ ΘΣΣΟΝΟΣ ΣΘΜΑΣΛΑΣ 

(DEMINIMIS) 

 

 

ΡΟΣ(1): ΟΑΕΔ (Ενδιάμεςο Φορζα )  

 
Ο – Θ Πνομα: 

  
Επϊνυμο: 

  

 
Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:  

  

 
Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ: 

  

 
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):  

  

 
Τόποσ Γζννθςθσ: 

  

 
Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ: 

  
Τθλ: 

  

 
Τόποσ Κατοικίασ: 

  
Οδόσ: 

  
Αρικ: 

  
ΤΚ: 

            

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax): 
  

Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 
του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:  
Τα ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ είναι αλθκι  

 

          

 

Α. Θ επιχείρθςθ …………………………………………………, τθν οποία νομίμωσ εκπροςωπϊ, θ οποία υποβάλλει αίτθςθ 

ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν επιχειριςεων με τισ οποίεσ αποτελεί ενιαία επιχείρθςθ, ζχει λάβει κατά τα δφο 

προθγοφμενα ζτθ και κατά το τρζχον οικονομικό ζτοσ τισ κάτωκι ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ:  
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ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ ΘΣΣΟΝΟΣ ΣΘΜΑΣΛΑΣ (DEMINIMIS) 
ΡΟΥ ΕΧΕΛ ΛΑΒΕΛ Ι ΡΟΚΕΛΤΑΛ ΝΑ ΛΑΒΕΛ Θ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ 

Αφορά ςτθν επιχείρθςθ που υποβάλλει τθν αίτθςθ κακϊσ και  τυχόν επιχειριςεισ με τισ οποίεσ αποτελεί ενιαία επιχείρθςθ 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΕΑΣ 
ΧΟΘΓΘΣΘΣ 

ΤΘΣ 
ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ 

ΑΛΚΜΟΣ 
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &  

ΘΜΕ/ΝΛΑ 
ΕΓΚΛΤΛΚΘΣ 
ΑΡΟΦΑΣΘΣ  

ΕΓΚΛΚΕΝ 
ΡΟΣΟ 

ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ 

ΚΑΤΑΒΛΘΚΕΝ 
ΡΟΣΟ 

ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ 

ΘΜΕ/ΝΛΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ 

ΤΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΘ 

ΕΞΕΛΛΞΘΣ 
ΤΟΥ 

ΕΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

Β. Θ ενίςχυςθ ιςςονοσ ςθμαςίασ που πρόκειται να λάβει θ επιχείρθςθ από το «Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ 

επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ 30 ετϊν και άνω ςτισ  Ρεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ (MΕΤ) 

τθσ χϊρασ»  ακροιηόμενθ με άλλεσ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ που ζχει λάβει θ επιχείρθςθ (κακϊσ και οι 

επιχειριςεισ που ςυνιςτοφν με τθν αιτοφςα ενιαία επιχείρθςθ) κατά τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ και το 

τρζχον ζτοσ δεν υπερβαίνει το ποςό των 200.000 ευρϊ (αν είναι ςτον τομζα των οδικϊν εμπορευματικϊν 

μεταφορϊν το ποςό των 100.000 ευρϊ). Ωσ θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ενίςχυςθσ νοείται θ θμερομθνία τθσ 

εγκριτικισ απόφαςθσ .  

 

Γ. Δεν εκκρεμεί εισ βάροσ τθσ επιχείρθςθσ διαδικαςία ανάκτθςθσ προθγοφμενθσ παράνομθσ  και αςυμβίβαςτθσ 

κρατικισ ενίςχυςθσ. 

Στθ διλωςθ κα αναφζρονται επίςθσ τα ςτοιχεία για τισ ενιςχφςεισ που ζχουν χορθγθκεί βάςει οιουδιποτε 

άλλου κακεςτϊτοσ που δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ περί ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (πρόγραμμα, φορζασ 

επιδότθςθσ, χρονολογία ζνταξθσ και ποςό) για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ . 

 

Δ. Το επιχορθγοφμενο προςωπικό δεν κα απαςχολθκεί ςτο εξαιροφμενο αντικείμενο εργαςιϊν του 

Καν.1407/2013. 
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ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ (πλθν DeMinimis) ΓΛΑ ΤΛΣ ΟΡΟΛΕΣ Θ ΑΛΤΟΥΣΑ ΕΧΕΛ ΑΡΟΚΤΘΣΕΛ ΕΝΝΟΜΟ ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΧΟΘΓΘΣΘΣ, ΒΑΣΕΛ 
ΟΡΟΛΟΥΔΘΡΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΚΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΛΔΛΕΣ ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ. 

(Αφορά ςτθν επιχείρθςθ που υποβάλλει τθν αίτθςθ κακϊσ και ςε αυτζσ που ςυνιςτοφν με τθν αιτοφςα ενιαία επιχείρθςθ). 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΛΑ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΕΑΣ 
ΧΟΘΓΘΣΘΣ 

ΤΘΣ 
ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ 

ΑΛΚΜΟΣ 
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
&  ΘΜΕ/ΝΛΑ 

ΕΓΚΛΤΛΚΘΣ 
ΑΡΟΦΑΣΘΣ  

ΕΓΚΛΚΕΝ 
ΡΟΣΟ 

ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ 

ΚΑΤΑΒΛΘΚΕΝ 
ΡΟΣΟ 

ΕΝΛΣΧΥΣΘΣ 

ΘΜΕ/ΝΛΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ 

ΤΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΘ 

ΕΞΕΛΛΞΘΣ 
ΤΟΥ 

ΕΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 

Στθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει καμία ενίςχυςθ, κα το αναγράφει ςτθν υπεφκυνθ 

διλωςθ. 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 

(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  

(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του 

άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει 

ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 

10 ετϊν. 

 

 

 

Hμερομθνία:   ……    20…. 

Ο/ Δθλ. 

(Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ 

 

ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ & ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΑΜΕΣΘΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ  ΓΛΑ ΤΟ  

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΑΝΖΓΩΝ ΘΛΛΚΛΑΣ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΛ 

ΆΝΩ ΣΤΛΣ  ΡΕΛΦΕΕΛΕΣ ΣΕ ΜΕΤΆΒΑΣΘ (MΕΤ) ΤΘΣ ΧΩΑΣ» 

 

Βάςει τθσ εγκεκριμζνθσ από τθν ΕΡΡΑ Εξειδίκευςθσ Εφαρμογισ του ΕΡ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ εκδίδεται Δθμόςια 

Ρρόςκλθςθ για τθν υποβολι αιτιςεων χρθματοδότθςθσ από τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ. 

Οι υποβλθκείςεσ προτάςεισ αξιολογοφνται από τον ΟΑΕΔ ωσ ΕΦ προκειμζνου να επιλεγοφν οι 

προτάςεισ / πράξεισ που κα ενταχκοφν. 

Θ αξιολόγθςθ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ / επιλογισ πράξεων προσ ζνταξθ πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με τθν οριηόμενθ μεκοδολογία ςτθν παροφςα και τα εγκεκριμζνα κριτιρια του ΕΡ.: 

 

1. Επιλογι μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ   

Θ επιλογι τθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ γίνεται ςτο ςτάδιο τθσ εξειδίκευςθσ τθσ δράςθσ και 

αναφζρεται ςτθν παροφςα, ϊςτε να είναι γνωςτι ςτουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ. 

Οι βαςικζσ μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ από τισ οποίεσ γίνεται επιλογι είναι θ άμεςθ αξιολόγθςθ και θ 

ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. 

Στο  εν λόγω πρόγραμμα επιλζχκθκε θ άμεςθ αξιολόγθςθ. Κάκε αίτθςθ που υποβάλλεται αξιολογείται 

άμεςα χωρίσ να απαιτείται να παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ. Εφόςον θ αίτθςθ ικανοποιεί τα 

κριτιρια που ορίηονται ςτθν Ρρόςκλθςθ προωκείται για ζνταξθ. Στθν περίπτωςθ πολλϊν δυνθτικϊν 

δικαιοφχων, θ αξιολόγθςθ των υποβαλλομζνων αιτιςεων ςυνεχίηεται, μζχρι να εξαντλθκεί ο διακζςιμοσ 

προχπολογιςμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ.  

Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ επιλζχκθκε για το «Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν 

απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ 30 ετϊν και άνω ςτισ  Ρεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ (MΕΤ) τθσ χϊρασ» 

επειδι κατά κανόνα θ άμεςθ αξιολόγθςθ είναι ταχφτερθ κατά τθ διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν τθσ, 

και επιτρζπει ςτουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ που διακζτουν ετοιμότθτα υποβολισ προτάςεων (και 

πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ) να χρθματοδοτθκοφν χωρίσ ςθμαντικζσ 

κακυςτεριςεισ, αφοφ κάκε πρόταςθ αξιολογείται μόλισ υποβλθκεί.  

Επιπλζον εκτιμικθκε ότι οι πόροι που διατίκενται για το πρόγραμμα επαρκοφν για τθ χρθματοδότθςθ 

των προτάςεων που τελικά κα υποβλθκοφν. 

2. Διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προσ χρθματοδότθςθ προτάςεων  

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προσ χρθματοδότθςθ πράξεων διενεργείται ςε δφο ςτάδια: 

ΣΤΑΔΛΟ Αϋ: Ζλεγχοσ πλθρότθτασ και επιλεξιμότθτασ πρόταςθσ 

ΣΤΑΔΛΟ Βϋ: Αξιολόγθςθ των προτάςεων ανά κριτιριο / ομάδα κριτθρίων 

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται εςωτερικοφσ αξιολογθτζσ (υπαλλιλουσ του ΟΑΕΔ), για τουσ οποίουσ 

διαςφαλίηεται, ςε κάκε περίπτωςθ, ότι: 

α) δεν υφίςταται ςφγκρουςθ ςυμφερόντων  

β) διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία για τθ διενζργεια τθσ αξιολόγθςθσ. 
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Κατά τθν αξιολόγθςθ και ςτθ φάςθ ελζγχου πλθρότθτασ και επιλεξιμότθτασ τθσ πρόταςθσ (ΣΤΑΔΛΟ Α’), ο 

αξιολογθτισ δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ τθν υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων και διευκρινίςεων 

ενθμερϊνοντασ τον δικαιοφχο. Ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα αιτθκζντα ςτοιχεία εντόσ 

πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν πζραν τθσ οποίασ θ πρόταςθ απορρίπτεται. Στθ ςυνζχεια και μετά τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν  θ πρόταςθ αξιολογείται με βάςθ και τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία.  

Στθ φάςθ Αξιολόγθςθσ των προτάςεων ανά κριτιριο ι και  ομάδα κριτθρίων (ΣΤΑΔΛΟ Βϋ) ο αξιολογθτισ 

δφναται να ηθτιςει διευκρινίςεισ με ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ. 

Οι διευκρινίςεισ είναι ςτοιχεία που ηθτοφνται με ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ 

πρόταςθσ. 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ εφαρμόηεται διαδοχικά για τισ επιμζρουσ κατθγορίεσ κριτθρίων. Σε 

περίπτωςθ που μία πρόταςθ αποκλείεται ςφμφωνα με το αποτζλεςμα αξιολόγθςθσ μιασ κατθγορίασ 

κριτθρίων, ο αξιολογθτισ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και άλλων κατθγοριϊν κριτθρίων ϊςτε θ 

αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ να περιλαμβάνει κρίςθ για το ςφνολο τθσ πρόταςθσ. Μια τζτοια 

επιλογι μπορεί να είναι χριςιμθ προκειμζνου να υποδειχκοφν ςτον δυνθτικό δικαιοφχο οι ελλείψεισ 

και αδυναμίεσ τθσ πρόταςισ του. Το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ κακϊσ και θ τεκμθρίωςθ κάκε 

κριτθρίου καταγράφεται ςυμπλθρϊνοντασ το Φφλλο Αξιολόγθςθσ τθσ Ρράξθσ.  

            ΣΤΑΔΛΟ Αϋ: Ζλεγχοσ πλθρότθτασ και επιλεξιμότθτασ πρόταςθσ 

Το Στάδιο Α’ ζχει ςτόχο να διαςφαλίςει, ανεξάρτθτα από τθ μεκοδολογία τθσ αξιολόγθςθσ (ςυγκριτικι ι 

άμεςθ), τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο κανονιςτικό πλαίςιο και ςτθ ςυνζχεια θ 

πρόταςθ προχωράει ςτο Στάδιο Βϋ τθσ αξιολόγθςθσ. Οι αιτιςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω του 

ΡΣΚΕ με δυνατότθτα αρχικοφ ελζγχου ςυμβατότθτασ τθσ πρόταςθσ από το ςφςτθμα, όπου ελζγχεται 

εάν: 

Θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ είναι εντόσ τθσ προκεςμίασ που τίκεται ςτθν 

παροφςα. 

Στθ ςυνζχεια εξετάηεται: 

α) Εάν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ δυνθτικϊν δικαιοφχων που 

ορίηονται ςτθν παροφςα. 

β) Εάν ο φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ ζχει τθν αρμοδιότθτα εκτζλεςθσ του ζργου. Ο ζλεγχοσ 

γίνεται με βάςθ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ (π.χ. κανονιςτικζσ αποφάςεισ, καταςτατικά φορζων κλπ) που 

υποβάλλονται ςυνθμμζνα κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

παροφςα.  

γ) Θ τυπικι πλθρότθτα τθσ υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ και ςυγκεκριμζνα αν, για τθν υποβολι τθσ 

πρόταςθσ, ακολουκικθκε θ προβλεπόμενθ διαδικαςία, αν τα τυποποιθμζνα ζντυπα είναι 

ςυμπλθρωμζνα ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα. 

δ) Εάν θ περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ προσ ςυγχρθματοδότθςθ πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ 

περιόδου επιλεξιμότθτασ του προγράμματοσ. 

ε) Εάν θ Ρράξθ εμπίπτει ςτουσ Κεματικοφσ Στόχουσ, τισ Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ και Ειδικοφσ 

ςτόχουσ ι/ και ςτα πεδία παρζμβαςθσ/ δράςεισ τθσ εκάςτοτε πρόςκλθςθσ. 

ΑΔΑ: Ψ6ΤΦ46ΜΤΛΚ-ΠΥΟ



50 

 

Στ) Εάν διαςφαλίηεται θ μθ επικάλυψθ των χορθγουμζνων χρθματοδοτιςεων με άλλα Επιχειρθςιακά 

Ρρογράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά εργαλεία. 

 

ΡΟΫΡΟΚΕΣΘ ΓΛΑ ΕΡΛΤΥΧΘ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΤΟΥ ΣΤΑΔΛΟΥ Αϋ: 

Πλα τα παραπάνω κριτιρια του Σταδίου Αϋ, ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι. Θ ολοκλιρωςθ του Σταδίου 

Α, ανεξαρτιτωσ αποτελζςματοσ αξιολόγθςθσ κετικι ι αρνθτικι ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ του ςταδίου Β 

τθσ αξιολόγθςθσ των προτάςεων. 

ΣΤΑΔΛΟ Βϋ: Αξιολόγθςθ των προτάςεων ανά ομάδα κριτθρίων (Α) 

Κατά το Στάδιο Βϋ διενεργείται θ αξιολόγθςθ των προτάςεων ςφμφωνα με κριτιρια, τα οποία 

διακρίνονται ςε πζντε βαςικζσ ομάδεσ ωσ ακολοφκωσ:  

 

1θ ΟΜΑΔΑ ΚΛΤΘΛΩΝ : Ρλθρότθτα και ςαφινεια τθσ πράξθσ  

Κατά τθν εξζταςθ τθσ εν λόγω ομάδασ κριτθρίων αξιολογοφνται: 

1. Ρλθρότθτα και ςαφινεια του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ (Α1) , όςον αφορά:  

α) ςτθ ςαφι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου με αναφορά ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ πράξθσ 

(π.χ. ςτόχοσ τθσ πράξθσ, ομάδα-ςτόχοσ/ωφελοφμενοι, δράςεισ / υποδράςεισ),  

β) ςτθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ, θ οποία κα αναφζρει όλεσ τισ αναγκαίεσ 

εργαςίεσ/προμικειεσ/υπθρεςίεσ για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου (επιλογι μεκοδολογίασ 

και ανάλυςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ι των επιμζρουσ υποζργων αυτισ, απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, 

χρονικι αλλθλουχία ενεργειϊν), 

γ) ςτθν αποτφπωςθ των παραδοτζων τθσ πράξθσ, 

δ) ςτα μζτρα δθμοςιότθτασ/επικοινωνίασ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ (καταλλθλότθτα δράςεων 

επικοινωνίασ, ανάλογθσ ζκταςθσ με τθν προτεινόμενθ πράξθ). 

2. Ρλθρότθτα υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ (Α2) 

Αξιολογείται αν υποβλικθκε θ τυποποιθμζνθ αίτθςθ 

3. Τιρθςθ βαςικϊν προχποκζςεων (Α3) 

Αξιολογείται εάν ο δικαιοφχοσ τθρεί τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα. Τα 

κριτιρια επιλεξιμότθτασ που εξετάηονται για τθν εν λόγω πράξθ είναι: 

α) Θ μθ μεταβολι του προχπάρχοντοσ προςωπικοφ που προζρχεται από τθ μείωςι του πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

β) Το αντικείμενο δραςτθριότθτασ, το οποίο δεν πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ εξαιρζςεισ που 

ορίηει θ ΥΑ. 

γ) Θ γεωγραφικι τοποκεςία του τόπου εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ ι του τυχόν υποκαταςτιματοσ 

τθσ όπου κα απαςχολθκεί ο ωφελοφμενοσ άνεργοσ.  

δ) Το φψοσ των κρατικϊν ενιςχφςεων που ζχει λάβει θ επιχείρθςθ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό de 

minimis, το οποίο δεν πρζπει να ξεπερνά το ανϊτατο όριο των 200.000 €, ι το ποςό των 100.000 ευρϊ 
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αν θ  επιχείρθςθ  δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των οδικϊν μεταφορϊν, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 

1407/2013 τθσ Επιτροπισ. 

ε) Το γεγονόσ ότι εκκρεμεί ανάκτθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων  

ςτ) Το γεγονόσ ότι καλφπτονται οι προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ τθσ δράςθσ και των δαπανϊν ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο κακεςτϊσ κρατικϊν ενιςχφςεων που ορίηεται κάκε φορά. 

4. Επιλεξιμότθτα περιόδου υλοποίθςθσ (Α4) 

Εξετάηεται αν θ περίοδοσ τθσ προτεινόμενθσ προσ ςυγχρθματοδότθςθ πράξθσ εμπίπτει εντόσ τθσ 

περιόδου επιλεξιμότθτασ του προγράμματοσ και του  χρονικοφ διαςτιματοσ ιςχφοσ του κακεςτϊτοσ 

κρατικϊν ενιςχφςεων που ζχει επιλεγεί κάκε φορά για τθν πράξθ. 

Το κριτιριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/ όχι). 

 

2θΟΜΑΔΑ ΚΛΤΘΛΩΝ: Ενςωμάτωςθ οριηόντιων πολιτικϊν και τιρθςθ κεςμικοφ πλαιςίου (Β) 

i. Τιρθςθ εκνικϊν και κοινοτικϊν κανόνων (Β1).  

 

Εξετάηεται εάν ο δικαιοφχοσ ζχει τθριςει μζχρι τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ τουσ κατά περίπτωςθ ιςχφοντεσ εκνικοφσ και κοινοτικοφσ κανόνεσ για τθν 

προτεινόμενθ πράξθ.  

Το κριτιριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).  

ii. Συμβατότθτα τθσ πράξθσ με τουσ κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ και των κρατικϊν ενιςχφςεων (Β2). 

Εξετάηεται, εφόςον θ πράξθ ενζχει ςτοιχεία κρατικϊν ενιςχφςεων, θ ςυμβατότθτά τθσ με το 

κανονιςτικό πλαίςιο των κρατικϊν ενιςχφςεων.  

Το κριτιριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) ι δεν εφαρμόηεται.  

 

iii. Ρροαγωγι τθσ ιςότθτασ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ μθ διάκριςθσ (Β3). Εξετάηεται εάν θ 

προτεινόμενθ πράξθ προαςπίηει τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και αποτρζπει κάκε 

διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, 

γενετιςιου προςανατολιςμοφ.  

Το κριτιριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).  

iv. Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία (Β4).  

Εξετάηεται πϊσ θ πράξθ διαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία ι αν 

ενςωματϊνει λειτουργίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ των ΑμεΑ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία 

μία πράξθ ζχει ιδθ ςυμβαςιοποιθκεί και δεν ζχει γίνει πρόβλεψθ για τα ΑμεΑ, εφόςον απαιτείται 

από τθ φφςθ τθσ πράξθσ και τθν κείμενθ νομοκεςία, θ κετικι αξιολόγθςθ κα πρζπει να 

τεκμθριϊνεται με τθ δζςμευςθ του δικαιοφχου ότι κα αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ προςαρμογισ για 

εξαςφάλιςθ προςβαςιμότθτασ για ΑμεΑ με δικά του ζξοδα.  

Ειδικά για το εν λόγω κριτιριο διευκρινίηεται ότι θ κετικι απάντθςθ («ΝΑΛ») καλφπτει τισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
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i) Στθν πράξθ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτιςεισ,  ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

προςβαςιμότθτα ςτα ΑμεΑ ι θ ενςωμάτωςθ λειτουργιϊν προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ 

των ΑμεΑ. 

ii) Δεν προβλζπονται απαιτιςεισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτα ΑμεΑ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ πράξθσ βάςει τθσ οποίασ δεν κωλφεται ι δεν απαιτείται θ 

προςβαςιμότθτα ςτα ΑμεΑ.  

Το κριτιριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).  

 

3θΟΜΑΔΑ ΚΛΤΘΛΩΝ: Σκοπιμότθτα πράξθσ (Γ) 

Ρροκειμζνου να αξιολογθκεί θ ςκοπιμότθτα μιασ πράξθσ αυτι εξετάηεται ωσ προσ  τθν 

αποτελεςματικότθτά τθσ (Γ1):  

Εξετάηεται θ ςυμβολι τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων ςε επίπεδο δεικτϊν, όπωσ 

προςδιορίηονται ςτθν παροφςα. 

Το κριτιριο αξιολογείται με κατάςταςθ: υψθλι, μζςθ, χαμθλι. Θ επιλογι οποιαςδιποτε 

κατάςταςθσ αποτελεί κετικι αξιολόγθςθ.  

Θ βακμολόγθςθ ςτο κριτιριο αυτό προκφπτει από το πθλίκο του αρικμοφ των ατόμων που αιτείται ο 

δικαιοφχοσ προσ τον αρικμό των ατόμων που δικαιοφται να προςλάβει ςτo πλαίςιο  τθσ πράξθσ 

ςφμφωνα με τθν ΥΑ. 

Θ αποτελεςματικότθτα χαρακτθρίηεται ωσ υψθλι εφόςον το αποτζλεςμα κυμαίνεται 0,71 - 1,00, ωσ 

μζςθ εφόςον το αποτζλεςμα κυμαίνεται 0,31-0,70 και ωσ χαμθλι όταν κυμαίνεται 0,01-0,30. 

 

Σε περίπτωςθ αρνθτικισ αξιολόγθςθσ ςε οποιοδιποτε από τα δυο ςτάδια (προαναφερκζντα Στάδια 

Α και Β) θ πρόταςθ απορρίπτεται και ενθμερϊνεται ςχετικά ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ. 
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Λ_1: ΛΙΣΑ ΔΞΔΣΑΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΝΘΔ -ΟΑΔΓ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 2 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:8i-Ππόζβαζε ηυν αηόμυν πος αναδεηούν επγαζία και ηυν με ενεπγών οικονομικά αηόμυν ζηεν απαζσόλεζε, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν μακποσπόνια ανέπγυν και 

ηυν αηόμυν πος βπίζκονηαι για μεγάλο σπονικό διάζηεμα εκηόρ ηερ αγοπάρ επγαζίαρ, μεηαξύ άλλυν μέζυ ηοπικών ππυηοβοςλιών για ηεν απαζσόλεζε 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΚΛΗΗ:  

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΑΞΗ: “Ππόγπαμμα επισοπήγεζερ επισειπήζευν για ηεν απαζσόλεζε ανέπγυν ελικίαρ 30 εηών και άνυ ζηιρ Πεπιθέπειερ ζε μεηάβαζε (ΜΔΣ), με έμθαζε ζηιρ 

γςναίκερ. 

ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ  Σιμή Αιηιολόγεζε/Παπαηεπήζειρ 
Α/

Α Πεπιγπαθή Δξειδίκεςζε   

1 Ο θοπέαρ πος ςποβάλλει ηεν ππόηαζε εμπίπηει ζηιρ καηεγοπίερ 

δςνεηικών δικαιούσυν πος οπίδονηαι ζηεν ππόζκλεζε 
Δμεηάδεηαη εάλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξόηαζε 

εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ πνπ 

νξίδνληαη ζηελ πξόζθιεζε 

ΝΑΙ     

ΟΦΙ     

2 Ο θοπέαρ πος ςποβάλλει ηεν ππόηαζε έσει ηεν απμοδιόηεηα 

εκηέλεζερ ηος έπγος για ηο οποίο ςποβάλλει ηεν ππόηαζε   

Δμεηάδεηαη εάλ o θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξόηαζε έρεη 

ηελ αξκνδηόηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ο έιεγρνο γίλεηαη κε 

βάζε ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο (π.ρ. θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, 

θαηαζηαηηθά θνξέσλ θιπ) πνπ ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα 

θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θαη ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ πξόζθιεζε 

ΝΑΙ     

ΟΦΙ     

3 Σςπική Πλεπόηεηα ςποβαλλόμενερ ππόηαζερ  

Δμεηάδεηαη αλ, γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο, 

αθνινπζήζεθε ε εγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, αλ ηα 

ηππνπνηεκέλα έληππα είλαη ζπκπιεξσκέλα θαη έρνπλ 

επηζπλαθζεί όια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε θαη εηδηθόηεξα:  

ΝΑΙ     

ΟΦΙ     

 - Η αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο πξάμεο, ππνγεγξακκέλε από ην 

λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ θνξέα 

ΝΑΙ     

OXI     

4 Πεπίοδορ ςλοποίεζερ ηερ πποηεινόμενερ  ππάξερ  

Δμεηάδεηαη εάλ ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλόκελεο 

πξάμεο εκπίπηεη εληόο ηεο πεξηόδνπ επηιεμηκόηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε θάζε θνξά κε ηελ πεξίνδν ηζρύνο 

ηνπ θαλνληζκνύ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ πνπ έρεη επηιεγεί γηα 

έληαμε θαη εθαξκνγή, εθηόο εάλ ζηελ πξόζθιεζε νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθή πξνζεζκία 

ΝΑΙ     

ΟΦΙ     

5 Με πεπαίυζε ηος θςζικού ανηικειμένος μέσπι ηεν εμεπομενία 

ςποβολήρ ηερ αίηεζερ σπεμαηοδόηεζερ 

Δμεηάδεηαη νηη δελ έρεη πεξαησζεί ην θπζηθό αληηθείκελν ηεο 

πξνηεηλόκελεο πξάμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ν 

δπλεηηθόο δηθαηνύρνο ππέβαιε ηελ αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο, 

ζε ζρέζε θάζε θνξά κε ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ πνπ έρεη επηιεγεί λα εληαρζεη ε θάζε πξάμε. 

Τνλίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ Καλ. 1303/2013, άξζξν 65, 

παξάγξαθνο 6: «Οη πξάμεηο δελ επηιέγνληαη γηα 

ρξεκαηνδόηεζε από ηα ΔΓΔΤ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

πεξαησζεί θπζηθά ή εθηειεζηεί πιήξσο πξηλ λα ππνβάιεη ν 

δηθαηνύρνο ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηελ αίηεζε 

ρξεκαηνδόηεζεο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλεμάξηεηα αλ ν 

δηθαηνύρνο έρεη εθηειέζεη όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξσκέο». 

ΝΑΙ     

ΟΦΙ     

6 
Η Ππάξε εμπίπηει ζηοςρ Θεμαηικούρ ηόσοςρ, ηιρ Δπενδςηικέρ 

Πποηεπαιόηεηερ και ηοςρ Διδικούρ ζηόσοςρ ηερ Ππόζκλεζερ 

ζηο πλαίζιο ηος Δπισ. Ππογπάμμαηορ 

Δμεηάδεηαη εαλ ε Πξάμε εκπίπηεη ζηνπο Θεκαηηθνύο Σηόρνπο, 

ηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο θαη Δηδηθνύο ζηόρνπο ή/ θαη 

ζηα πεδία παξέκβαζεο/ δξάζεηο ηεο Πξόζθιεζεο. 

ΝΑΙ     

ΟΦΙ     

7 
Με επικάλςτε ηυν σοπεγοςμένυν σπεμαηοδοηήζευν με άλλα 

Δπισειπεζιακά Ππογπάμμαηα και άλλα εςπυπαφκά 

σπεμαηοδοηικά επγαλεία 

Δμεηάδεηαη εάλ δηαζθαιίδεηαη ε κε επηθάιπςε ησλ 

ρνξεγνπκέλσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κε άιια Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα ή εάλ ν ζπλδπαζκόο επηρνξεγήζεσλ γηα ηηο 

ίδεο επηιέμηκεο δαπάλεο δελ γίλεηαη κε βάζε ηηο εθαξκνζηέεο 

νδεγίεο. 

ΝΑΙ     

ΟΦΙ     

8 Τποβολή αποθάζευν ηυν απμόδιυν ή και ζςλλογικών οπγάνυν 

ηος δικαιούσος ή άλλυν απμόδιυν οπγάνυν 
Δμεηάδεηαη εάλ ππνβάιινληαη απνθάζεηο ησλ αξκόδησλ ή θαη 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ δηθαηνύρνπ ή άιισλ αξκόδησλ 

νξγάλσλ, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

ΝΑΙ     

ΟΦΙ     

ΓΔΝ 

ΑΠΑΙΤΔΙΤΑΙ     

ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ ΓΙΑ ΘΔΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:                                                                                                                                                  
 Η νινθιήξσζε ηνπ Σηαδίνπ Α', αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο αμηνιόγεζεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή)ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ Σηαδίνπ Β' ηεο 

αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιόγεζεο ζε νπνηνδήπνηε από ηα δύν ζηάδηα Α ή Β ε πξόηαζε απνξξίπηεηαη θαη 

ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά ν δπλεηηθόο Γηθαηνύρνο.                                                                       

ΔΚΠΛΗΡΩ

Η 

ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ

  

ΝΑΙ 
  

ΟΥΙ 
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Ηκεξνκελία έλαξμεο 

εμέηαζεο παξαδεθηνύ 

πξόηαζεο: 
  

Υπνγξαθή    
Ηκεξνκελία ππνβνιήο 

ζπκπιεξσκαηηθώλ 

ζηνηρείσλ: 
  

Ηκεξνκελία νινθιήξσζεο 

εμέηαζεο παξαδεθηνύ 

πξόηαζεο: 
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Ι_2: ΦΙΙΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΑΜΔΩΛ ΘΟΑΡΗΘΩΛ ΔΛΗΠΣΠΔΩΛ ΛΔΔ -ΝΑΔΓ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ: ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ: 2

ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ: 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΠΔ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ

Α/Α Ξεξηγξαθή θξηηεξίνπ Δμεηδίθεπζε θξηηεξίνπ Θαηάζηαζε Ρηκή Αηηηνιόγεζε

Α1

Δθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ΛΑΗ □

ε αληίζεηε πεξίπησζε ΝΣΗ □

Α2 Υξήζε ηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο

Δθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ΛΑΗ □

ε αληίζεηε πεξίπησζε ΝΣΗ □

Α3 Ρήξεζε βαζηθώλ πξνϋπνζέζεωλ*

Α4

Δθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ΛΑΗ □

ε αληίζεηε πεξίπησζε ΝΣΗ □

ΛΑΗ

ΌΣΗ

                           

ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ: 8i-Ξξόζβαζε ηωλ αηόκωλ πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία θαη ηωλ κε ελεξγώλ νηθνλνκηθά αηόκωλ ζηελ απαζρόιεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ καθξνρξόληα 

αλέξγωλ θαη ηωλ αηόκωλ πνπ βξίζθνληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα εθηόο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κεηαμύ άιιωλ κέζω ηνπηθώλ πξωηνβνπιηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε

ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ: “Ξξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεωλ γηα ηελ απαζρόιεζε αλέξγωλ ειηθίαο 30 εηώλ θαη άλω ζηηο Ξεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε (MΔΡ), κε έκθαζε ζηηο 

γπλαίθεο”

Α.  ΞΙΖΟΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΠΑΦΖΛΔΗΑ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ

Ξεδίν 

ΡΓΞ

Παθήλεηα θαη πιεξόηεηα ηνπ 

θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξνηεηλόκελεο πξάμεο 

Δμεηάδεηαη  ε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξνηεηλφκελεο πξάμεο, φζνλ αθνξά:α) ζηα βαζηθά ηερληθά, ιεηηνπξγηθά 

θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, β) ζηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο (επηινγή 

κεζνδνινγίαο θαη αλάιπζε ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο ή ησλ επηκέξνπο 

ππνέξγσλ απηήο, απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ρξνληθή αιιεινπρία 

ελεξγεηψλ), γ) ζηελ απνηχπσζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο πξάμεο, δ) ζηα 

κέηξα δεκνζηφηεηαο/ επηθνηλσλίαο ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο 

(θαηαιιειφηεηα δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, αλάινγεο έθηαζεο κε ηελ 

πξνηεηλφκελε πξάμε).

Ξιεξόηεηα ππνβαιιόκελεο 

πξόηαζεο 

Δμεηάδεηαη εάλ ε επηρείξεζε ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο έηζη 

φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ΤΑ θαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε.

Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη: 

Α.3.1) Ο αξηζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ

Α.3.2) Ζ κεηαβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ (αχμεζε ή κείσζε). πλδπαζηηθά 

κπνξεί λα εμεηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Α.3.3) Ο αξηζκφο ησλ αηηνχκελσλ ζέζεσλ 

Α.3.4) Σν αληηθείκελν ή/θαη ν θιάδνο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο

Α.3.5) Ζ γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ ηπρφλ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο φπνπ ζα απαζρνιεζεη 

ν σθεινχκελνο άλεξγνο

Α.3.6) Σν χςνο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ε εληαία  

επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην de-minimis, ην νπνίν δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ην αλψηαην φξην ησλ 200.000 €, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν 

ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ,  ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 1407/2013 

ηεο Δπηηξνπήο.

Α.3.7) Γελ εθθξεκεί αλάθηεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηφπηλ 

απφθαζεο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ" 

Α.3.8)  Θαιχπηνληαη νη πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ηεο δξάζεο θαη 

ησλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαζεζηψο θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά                                     
                                                                      
                                                                      
                                                      

Δθπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ 

Α.3 κόλν όηαλ όια ηα 

ππνθξηηήξηα είλαη ΝΑΗ
ΛΑΗ □ ΝΣΗ □

Δπιεμηκόηεηα πεξηόδνπ 

πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο 

Εξεηάζεηαι αν η πεπίοδορ ηηρ πποηεινόμενηρ ππορ ζςγσπημαηοδόηηζη 
ππάξηρ εμπίπηει ενηόρ ηηρ πεπιόδος επιλεξιμόηηηαρ ηος ππογπάμμαηορ και 

ηος σπονικού διαζηήμαηορ ιζσύορ ηος καθεζηώηορ κπαηικών ενιζσύζεων πος 
έσει επιλεγεί κάθε θοπά για ηην ππάξη

ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΖ ΘΔΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ

Ζ πξάμε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηελ ηηκή ΝΑΗ ζε φια ηα θξηηήξηα. ΔΘΞΙΖΟΩΠΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ 

ΝΚΑΓΑΠ Α
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Λ_2: ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΝΕΕ -ΟΑΕΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: 2

ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΚΛΗΗ: 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ: “Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ 30 ετών και άνω ςτισ Περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ (MΕΣ), με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ. ”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ Β. Ενςωμάτωςθ οριηόντιων πολιτικών και τιρθςθ κεςμικοφ πλαιςίου

Α/Α Περιγραφι κριτθρίου Εξειδίκευςθ κριτθρίου Κατάςταςθ Σιμι Αιτιολόγθςθ

Β1

Εκπλιρωςθ του κριτθρίου ΝΑΙ

ε αντίκετθ περίπτωςθ ΟΧΙ

Β2

Εκπλιρωςθ του κριτθρίου ΝΑΙ

ε αντίκετθ περίπτωςθ ΟΧΙ

Β3

Εκπλιρωςθ του κριτθρίου ΝΑΙ

ε αντίκετθ περίπτωςθ ΟΧΙ

Β4

Εκπλιρωςθ του κριτθρίου ΝΑΙ

ε αντίκετθ περίπτωςθ ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ: 8i-Ξξόζβαζε ηωλ αηόκωλ πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία θαη ηωλ κε ελεξγώλ νηθνλνκηθά αηόκωλ ζηελ απαζρόιεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ καθξνρξόληα αλέξγωλ 

θαη ηωλ αηόκωλ πνπ βξίζθνληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα εθηόο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κεηαμύ άιιωλ κέζω ηνπηθώλ πξωηνβνπιηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε

Πεδίο 
ΣΔΠ

Σιρθςθ εκνικών και κοινοτικών 
κανόνων 

Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ περιλαμβάνει ςαφείσ και ςυγκεκριμζνεσ 
δεςμεφςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των εκνικϊν και κοινοτικϊν κανόνων περί 

δθμοςιότθτασ και πλθροφόρθςθσ 

υμβατότθτα τθσ πράξθσ με τουσ 
κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ και των 
κρατικών ενιςχφςεων. 

Εξετάηεται εφόςον θ πράξθ ενζχει ςτοιχεία κρατικϊν ενιςχφςεων, θ ςυμβατότθτά 
τθσ με το κανονιςτικό πλαίςιο των κρατικϊν ενιςχφςεων (Καν.1407/2013 & 
Καν.651/2014). Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ζννοια τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ είναι μια 
αντικειμενικι και νομικι ζννοια που ορίηεται απευκείασ από τθ υνκικθ, και 
ερμθνεφεται από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δίνονται κατευκφνςεισ/ 
οδθγίεσ (βλζπε Παράρτθμα ΙΙΙ) για τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου τθσ ςυμβατότθτασ 
τθσ πράξθσ με τουσ κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ και των κρατικϊν ενιςχφςεων, 
ςφμφωνα με τθ νομολογία τθσ ΕΕ και με τθν επιφφλαξθ τθσ ερμθνείασ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

Προαγωγι τθσ ιςότθτασ των μεταξφ 
ανδρών και γυναικών και τθσ μθ 
διάκριςθσ.

Εξετάηεται εάν θ προτεινόμενθ πράξθ προαςπίηει τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και 
γυναικϊν και αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, 
κρθςκείασ, πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ.

Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των 
ατόμων με αναπθρία.

Εξετάηεται ςτισ περιπτϊςεισ που απαςχολοφνται άτομα με αναπθρία, θ εξαςφάλιςθ 
τθσ προςβαςιμότθτάσ τουσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 

ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΖ ΘΔΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ

Ζ Πξάμε πξέπεη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή "ΝΑΗ" ή "ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ" ζε φια ηα θξηηήξηα ηεο Θαηεγνξίαο Β.

ΕΚΠΛΗΡΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑ Β
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Ι_2: ΦΙΙΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΑΜΔΩΛ ΘΟΑΡΗΘΩΛ ΔΛΗΠΣΠΔΩΛ ΛΔΔ -ΝΑΔΓ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ: ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖ

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ:

ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ: 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΠΔ ΔΞΗΞΔΓΝ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ

ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ Γ. ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ 

Α/Α Ξεξηγξαθή θξηηεξίνπ Δμεηδίθεπζε θξηηεξίνπ Θαηάζηαζε Ρηκή Βαζκόο Αηηηνιόγεζε

Γ1 Απνηειεζκαηηθόηεηα:

Τςειή 0,71-1,00

Μέζε 0,31-0,70

Υακειή 0,01-0,30

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:

ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ:8i-Ξξόζβαζε ηωλ αηόκωλ πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία θαη ηωλ κε ελεξγώλ νηθνλνκηθά αηόκωλ ζηελ απαζρόιεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ καθξνρξόληα αλέξγωλ θαη ηωλ 

αηόκωλ πνπ βξίζθνληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα εθηόο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κεηαμύ άιιωλ κέζω ηνπηθώλ πξωηνβνπιηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε

ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ:  “Ξξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεωλ γηα ηελ απαζρόιεζε αλέξγωλ ειηθίαο 30 εηώλ θαη άλω ζηηο Ξεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε (MΔΡ), κε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο”

Ξεδίν 

ΡΓΞ

Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζε επίπεδν δεηθηψλ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Πξφζθιεζε.

ΔΘΞΙΖΟΩΠΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ 

ΝΚΑΓΑΠ Γ
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ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ: 

Α/Α Νκάδα θξηηεξίωλ Ρηκή/Βαζκνινγία Ππλνιηθή βαζκνινγία

Α ΞΙΖΟΝΡΖΡΑ ΝΑΗ/ΌΥΗ

Β ΝΑΗ/ΌΥΗ

Γ ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ: ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ

ΑΜΗΝΙΝΓΖΡΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ:

ΞΝΓΟΑΦΖ:

ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ  ΞΖΟΔΠΗΑΠ:

ΞΝΓΟΑΦΖ:

ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑ: 8i-Ξξόζβαζε ηωλ αηόκωλ πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία θαη ηωλ κε ελεξγώλ νηθνλνκηθά αηόκωλ ζηελ 

απαζρόιεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ καθξνρξόληα αλέξγωλ θαη ηωλ αηόκωλ πνπ βξίζθνληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα εθηόο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κεηαμύ άιιωλ κέζω ηνπηθώλ πξωηνβνπιηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε

ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ:  “Ξξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεωλ γηα ηελ απαζρόιεζε αλέξγωλ ειηθίαο 30 εηώλ θαη 

άλω ζηηο Ξεξηθέξεηεο ζε κεηάβαζε (MΔΡ), κε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο. ”

Ππληειεζηήο 

ζηάζκηζεο

ΔΛΠΩΚΑΡΩΠΖ ΝΟΗΕΝΛΡΗΩΛ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ 

ΘΔΠΚΗΘΩΛ ΘΑΗ ΡΖΟΖΠΖ ΘΔΠΚΗΘΝ 

ΞΙΑΗΠΗΝ

          ΝΑΗ/ΌΥΗ

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΒΑΘΚΝΙΝΓΊΑ
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV 

ΑΚΟ 1 ΚΑΛ 2 ΤΟΥ ΚΑΝ.1407/2013 

Άρκρο 1 Ρεδίο Εφαρμογισ 

1. Ο παρϊν κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςτισ ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ, εκτόσ από:  

α) ενιςχφςεισ προσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και τθσ 

υδατοκαλλιζργειασ, που εμπίπτουν ςτον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 104/2000 του Συμβουλίου (1)·  

β) ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι παραγωγι 

γεωργικϊν προϊόντων·  

γ) ενιςχφςεισ που χορθγοφνται ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ 

και τθσ εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

i) όπου το ποςό τθσ ενίςχυςθσ κακορίηεται με βάςθ τθν τιμι ι τθν ποςότθτα τζτοιων προϊόντων που 

πωλοφνται από πρωτογενείσ παραγωγοφσ ι διατίκενται ςτθν αγορά από τισ οικείεσ επιχειριςεισ,  

ii) όπου θ ενίςχυςθ ςυνοδεφεται από τθν υποχρζωςθ απόδοςισ τθσ εν μζρει ι εξ ολοκλιρου ςε 

πρωτογενείσ παραγωγοφσ·  

δ) ενιςχφςεισ για δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ι προσ κράτθ μζλθ, 

ιδίωσ δε ενιςχφςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγόμενεσ ποςότθτεσ, με τθ δθμιουργία και 

λειτουργία δικτφου διανομισ ι με άλλεσ τρζχουςεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα·  

ε) ενιςχφςεισ για τισ οποίεσ τίκεται ωσ όροσ θ χριςθ εγχϊριων αγακϊν αντί των ειςαγόμενων. 

2. Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ οι οποίοι αναφζρονται ςτα 

ςτοιχεία α), β) ι γ) τθσ παραγράφου 1 και δραςτθριοποιοφνται επίςθσ ςε ζναν ι περιςςότερουσ από 

τουσ τομείσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ ι αςκοφν άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ, ο παρϊν κανονιςμόσ 

εφαρμόηεται ςε ενιςχφςεισ χορθγοφμενεσ ςτουσ τελευταίουσ αυτοφσ τομείσ ι δραςτθριότθτεσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι τα οικεία κράτθ μζλθ διαςφαλίηουν, με κατάλλθλα μζςα, όπωσ ο διαχωριςμόσ των 

δραςτθριοτιτων ι θ διάκριςθ του κόςτουσ, ότι οι δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ που εξαιροφνται από το 

πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ κανονιςμοφ δεν τυγχάνουν ενίςχυςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ που 

χορθγείται δυνάμει του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

 

Άρκρο 2 Οριςμοί  

1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ κανονιςμοφ νοοφνται ωσ:  

α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I τθσ Συνκικθσ, με εξαίρεςθ 

τα προϊόντα αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 104/2000·  

β) «μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων» κάκε επζμβαςθ επί γεωργικοφ προϊόντοσ από τθν οποία 

προκφπτει επίςθσ γεωργικό προϊόν, με εξαίρεςθ τισ εργαςίεσ εντόσ τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ που 
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είναι απαραίτθτεσ για τθν προετοιμαςία προϊόντοσ ηωικισ ι φυτικισ προζλευςθσ για τθν πρϊτθ του 

πϊλθςθ·  

γ) «εμπορία γεωργικϊν προϊόντων» θ κατοχι ι θ ζκκεςθ με ςκοπό τθν πϊλθςθ, τθν προςφορά προσ 

πϊλθςθ, τθν παράδοςθ ι οποιονδιποτε άλλον τρόπο διάκεςθσ ςτθν αγορά, με εξαίρεςθ τθν πρϊτθ 

πϊλθςθ από μζρουσ πρωτογενοφσ παραγωγοφ ςε μεταπωλθτζσ ι μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ και κάκε 

δραςτθριότθτα θ οποία προετοιμάηει το προϊόν για μια τζτοια πρϊτθ πϊλθςθ· θ πϊλθςθ από μζρουσ 

πρωτογενοφσ παραγωγοφ προσ τελικοφσ καταναλωτζσ λογίηεται ωσ εμπορία αν πραγματοποιείται ςε 

χωριςτό και ειδικό για τον ςκοπό αυτό χϊρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                    ΡΑΑΤΘΜΑ V 

     ΑΡΟΓΑΦΛΚΑ ΔΕΛΤΛΑ  

ΑΡΟΓΑΦΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΕΛΣΟΔΟΥ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ ΡΟΤΥΡΟΥ: 4 - ΡΟΤΥΡΟ ΑΡΟΓΑΦΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Στοιχεία Δελτίου 

ΚΩΔ. ΡΑΞΘΣ ΟΡΣ (MIS): 

ΑΑ Δελτίου (*): Κωδ. Συμμετζχοντα ΟΡΣ (*): 

Θμ/νία Συμπλιρωςθσ (*): Κωδ. Συμμετζχοντα (ςυςτιματοσ Δικαιοφχου): 

 

 

Στοιχεία Συμμετζχοντα 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: 

ΑΜΚΑ : Ταχ. Κϊδικασ : 

ΑΦΜ : Ρεριφζρεια (υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ) : 

Αρικμόσ Κάρτασ Ανεργίασ : Θμ/νία Ειςόδου Συμμετζχοντα: 

Άλλο ID : Θλικία Συμμετζχοντα κατά τθν είςοδο (*): 

Θμ/νία Γζννθςθσ : Θμ/νία ζναρξθσ πρόςφατου διαςτιματοσ ανεργίασ: 

Φφλο : Μινεσ ςυνεχόμενθσ ανεργίασ κατά τθν είςοδο (*): 

Δ/νςθ Συμμετζχοντα : Στοιχεία επικοινωνίασ (τθλζφωνο/email): 

 

 

Α. Κακεςτϊσ Εργαςίασ κατά τθν Είςοδο 

Κωδικόσ Ρεριγραφι Ερωτιματοσ Απάντθςθ 

 

Α1 

Είμαι εγγεγραμμζνοσ/θ άνεργοσ/θ ςτον ΟΑΕΔ με κάρτα 

ανεργίασ ςε ιςχφ 

(ςυμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά εργαηόμενοι για 

το διάςτθμα που δεν εργάηονται) 

 

 

 

Α1.1 

Είμαι 25 ετϊν και άνω και εγγεγραμμζνοσ/θ άνεργοσ/θ 

ςτον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ και διάςτθμα 

ανεργίασ πάνω από δϊδεκα (12) ςυνεχείσ 

μινεσ ; (>12 μινεσ) 
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Α1.2 

Είμαι κάτω των 25 ετϊν και εγγεγραμμζνοσ/θ άνεργοσ/θ 

ςτον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ και διάςτθμα 

ανεργίασ πάνω από ζξι (6) ςυνεχείσ 

μινεσ; (> 6 μινεσ) 

 

 

Α2 Είμαι εργαηόμενοσ/νθ ι αυτοαπαςχολοφμενοσ/νθ  

 

Α2.1 Απαςχολοφμαι ςτον ιδιωτικό τομζα :  

 

Α2.1.1 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ και αορίςτου χρόνου 

 

 

Α2.1.2 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ και οριςμζνου χρόνου 

(ςυμπεριλαμβάνεται θ εποχικι απαςχόλθςθ) 

 

 

Α2.1.3 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ εργαςίασ μερικισ 

απαςχόλθςθσ και αορίςτου χρόνου 

 

 

Α2.1.4 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ εργαςίασ μερικισ 

απαςχόλθςθσ και οριςμζνου χρόνου 

(ςυμπεριλαμβάνεται θ εποχικι απαςχόλθςθ) 

 

 

Α2.1.5 Απαςχολοφμαι με εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ  

 

Α2.1.6 Απαςχολοφμαι αμειβόμενοσ/θ με εργόςθμο  

 

Α2.2 Απαςχολοφμαι ςτο δθμόςιο τομζα (ΝΡΔΔ και ΝΡΛΔ)  

 

Α2.2.1 Απαςχολοφμενοσ με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου  
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αορίςτου χρόνου 

 

Α2.2.2 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου 

 

 

Α2.2.3 Απαςχολοφμαι ωσ Μόνιμοσ Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ  
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Α2.3 Είμαι αυτοαπαςχολοφμενοσ/θ  

(Επεξιγθςθ : α) όςοι ζχουν δικι τουσ επιχείρθςθ ανεξαρτιτωσ από το εάν ζχουν ι δεν ζχουν πωλιςεισ, 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι κζρδθ (περιλαμβάνονται δθλ. και οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ που δεν αςκοφν 

δραςτθριότθτα), β) άτομα που βρίςκονται ςε φάςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ (π.χ ζχουν παραγγείλει ι αγοράςει 

εξοπλιςμό) και γ) όςοι εργάηονται ςε οικογενειακι επιχείρθςθ και αμείβονται ι όςοι εργάηονται ςε 

οικογενειακι επιχείρθςθ και δεν αμείβονται αλλά ηουν μαηί 

ςτο ίδιο νοικοκυριό – δθλ. ςυμβοθκοφντα μζλθ οικογενειακϊν επιχειριςεων) 

Α2.4 Σχζςθ εργαςίασ (άλλθ)που δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ 

παραπάνω. 

 

 

 

Α3 

Δεν ανικω ςε καμία από τισ παραπάνω 

κατθγορίεσ (Δεν είμαι οφτε εγγεγραμμζνοσ 

άνεργοσ ςτον ΟΑΕΔ οφτε 

εργαηόμενοσ/αυτοαπαςχολοφμενοσ) 

 

 

Α3.1 Δεν είμαι εγγεγραμμζνοσ/νθ ςτον ΟΑΕΔ, οφτε 

εργάηομαι, αλλά αναηθτϊ εργαςία και είμαι άμεςα 

διακζςιμοσ να εργαςτϊ 

 

 

Α3.1.

1 

Είμαι 25 ετϊν και άνω και πριν τθν είςοδό μου ςτο 

πρόγραμμα αναηθτοφςα εργαςία πάνω από δϊδεκα (12) 

ςυνεχείσ μινεσ (>12 μινεσ) 

 

 

Α3.1.

2 

Είμαι κάτω των 25 ετϊν και πριν τθν είςοδό μου 

ςτο πρόγραμμα αναηθτοφςα εργαςία πάνω από 

ζξι (6) ςυνεχείσ μινεσ (>6 μινεσ) 

 

 

Α3.2 Δεν εργάηομαι, δεν είμαι εγγεγραμμζνοσ άνεργοσ , δεν 

αναηθτϊ εργαςία 
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Β. Κακεςτϊσ Εκπαίδευςθσ κατά τθν Είςοδο 

Κωδικόσ Ρεριγραφι Ερωτιματοσ Απάντθςθ 

 

Β 

Συμμετζχετε ςε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ ι δια βίου μάκθςθσ, 

επιδοτοφμενο ι μθ; Αν ναι, ςθμειϊςτε ςε ποια από 

τισ 

παρακάτω κατθγορίεσ ανικετε: 

 

Επεξιγθςθ 1: Θ ερϊτθςθ αφορά τθ ςυμμετοχι ςασ ςε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ ι 

δια βίου μάκθςθσ τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν είςοδό ςασ ςε αυτι τθν πράξθ του ΕΚΤ. 

Επεξιγθςθ 2: Θ ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ ι δια βίου μάκθςθσ εννοεί μακθτζσ όλων 

των εκπαιδευτικϊν βακμίδων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυμμετεχόντων ςε Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, 

Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια, ςπουδαςτζσ ςε Σχολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ που παρζχουν αρχικι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτουσ απόφοιτουσ τθσ υποχρεωτικισ τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςπουδαςτζσ και πρακτικά 

αςκοφμενουσ ςε Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ςυμμετζχοντεσ ςε προγράμματα Κζντρων Δια Βίου 

Μάκθςθσ που παρζχουν ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ, γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων, επαγγελματικό 

προςανατολιςμό και δια βίου ςυμβουλευτικι, ςπουδαςτζσ Κολλεγίων, ςπουδαςτζσ και πρακτικά αςκοφμενουσ 

Σχολϊν που εποπτεφονται από τα Υπουργεία Ρολιτιςμοφ, Ναυτιλίασ, Τουριςμοφ κλπ, φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ πλιρουσ φοίτθςθσ. 

Β1 Mακθτισ/τρια πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό, 

Γυμνάςιο, Λφκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία 

Δεφτερθσ Ευκαιρίασ) 

 

 

 

Β2 

Σπουδαςτισ/τρια ςε Σχολι Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

ι ςε ΛΕΚ ι ςε Κολλζγιο ι ςε Σχολζσ που εποπτεφονται 

από άλλα Υπουργεία εκτόσ του Υπουργείου Ραιδείασ, 

όπωσ π.χ. θ Ναυτικι Ακαδθμία, Τουριςτικζσ Σχολζσ 

κλπ 

 

 

Β3 Συμμετζχων/ουςα ςε κάποιο πρόγραμμα 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (π.χ ΚΕΚ) 

 

 

Β4 Είμαι Φοιτθτισ/τρια τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

πλιρουσ φοίτθςθσ 
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Β5 

Συμμετζχω ςε πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ με 

αμοιβι(ωσ φοιτθτισ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

ςπουδαςτισ ΛΕΚ, τουριςτικϊν ςχολϊν, 

Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ κτλ) 

 

 

Β6 Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ/τρια ι υποψιφιοσ/ια 

Διδάκτωρ 

 

 

 

 

Γ. Μορφωτικό Επίπεδο κατά τθν Είςοδο 

Σθμειϊςτε ςε ποια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ ανικετε (τθν κατθγορία που αντιςτοιχεί ςτο ανϊτερο 

επίπεδο εκπαίδευςθσ που ζχετε) 

Κωδικόσ Ρεριγραφι Ερωτιματοσ Απάντθςθ 

Γ1 Δεν ζχω αποφοιτιςει από το δθμοτικό ςχολείο  

 

Γ2 Απόφοιτοσ/θ Δθμοτικοφ Σχολείου  

 

Γ3 Απόφοιτοσ/θ Γυμναςίου ι ΣΔΕ (Σχολεία Δεφτερθσ 

Ευκαιρίασ) 

 

 

Γ4 Απόφοιτοσ/θ Λυκείου (Γενικοφ ι Επαγγελματικοφ)  

 

 

Γ5 Απόφοιτοσ/θ ΛΕΚ ι ιδιωτικοφ Κολλεγίου ι Σχολϊν που 

εποπτεφονται από άλλα Υπουργεία (Τουριςτικζσ 

Σχολζσ, Ναυτικι Ακαδθμία κλπ) 

 

 

Γ6 Απόφοιτοσ/θ ΑΕΛ/ΤΕΛ  

 

Γ7 Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ  
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Δ. Ειδικζσ ι ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ κατά τθν Είςοδο 

Κωδικόσ Ρεριγραφι Ερωτιματοσ Απάντθςθ 

Δ4 Eχει γεννθκεί ζνασ ι και οι δφο γονείσ ςασ ςτο 

εξωτερικό (ςε οποιαδιποτε χϊρα, εντόσ ι εκτόσ τθσ 

ΕΕ).; 

 

 

Δ5 Μουςουλμανικι Μειονότθτα τθσ Κράκθσ  

 

Δ6 ομά  

Επεξιγθςθ : Τςιγγάνοι που ομιλοφν τθ γλϊςςα ομανί, διαβιοφν εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων τθσ ελλθνικισ 

επικράτειασ και είναι πολίτεσ τθσ ΕΕ) 

Δ7 Mετανάςτεσ  

Επεξιγθςθ : Μετανάςτθσ είναι ο αλλοδαπόσ που διαμζνει ςτθν Ελλάδα νόμιμα, για διάςτθμα άνω του ζτουσ με 

άδεια διαμονισ που του παρζχει πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, 

ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα με άδεια διαμονισ ωσ ςυντθροφμενα μζλθ) 

Δ8 Ρρόςφυγεσ /Δικαιοφχοι επικουρικισ προςταςίασ 

/αιτοφντεσ άςυλο ι 

αιτοφντεσ διεκνι προςταςία/αςυνόδευτοι ανιλικοι 

 

Επεξιγθςθ : Ρρόςφυγεσ είναι οι Αλλοδαποί ι ανικαγενείσ που τουσ ζχει χορθγθκεί από τθν αρμόδια ελλθνικι 

αρχι κακεςτϊσ πρόςφυγα ι δικαιοφχου επικουρικισ προςταςίασ, δθλ. αντίςτοιχθ άδεια διαμονισ. Αιτοφντεσ 

άςυλο ι αιτοφντεσ διεκνι προςταςία: Αλλοδαποί ι ανικαγενείσ που τουσ ζχει δοκεί από τθν αρμόδια ελλθνικι 

αρχι «δελτίο αιτιςαντοσ άςυλο αλλοδαποφ» ι ««δελτίο αιτοφντοσ διεκνι προςταςία» Αςυνόδευτοι ανιλικοι 

Είναι τα πρόςωπα θλικίασ κάτω των 18 ετϊν, τα οποία φκάνουν ςτθν Ελλάδα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

ενιλικα υπεφκυνο για τθ φροντίδα τουσ, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία ι 

πρακτικι και για όςο χρόνο κανζνασ υπεφκυνοσ ενιλικασ δεν αςκεί ςτθν πράξθ τθν επιμζλειά τουσ ι οι 

ανιλικοι που εγκαταλείπονται αςυνόδευτοι μετά τθν είςοδό τουσ ςτθν Ελλάδα. 

Δ9 Απεξαρτθμζνα άτομα / άτομα υπό απεξάρτθςθ  

Επεξιγθςθ: Τα άτομα πρϊθν χριςτεσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, που ζχουν ολοκλθρϊςει με επιτυχία εγκεκριμζνο 

κατά νόμο κεραπευτικό πρόγραμμα ςωματικισ και ψυχικισ απεξάρτθςθσ 

Δ10 Φυλακιςμζνοι /Αποφυλακιςμζνοι/Ανιλικοι παραβάτεσ  

Επεξιγθςθ: Φυλακιςμζνοι : τα άτομα που εκτίουν ποινζσ ι μζτρα που ςυνεπάγονται ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ 

τουσ ςφμφωνα με απόφαςθ ποινικισ δικαςτικισ αρχισ. Οι αποφυλακιςμζνοι είναι τα άτομα που ζχουν 

αποφυλακιςτιριο. Ανιλικοι παραβάτεσ κεωροφνται όςοι ανικουν ςτθν θλικιακι ομάδα 13-18 ετϊν και τουσ 

ζχουν επιβλθκεί από τα Δικαςτιρια ανθλίκων αναμορφωτικά ι κεραπευτικά μζτρα ι, για τθν θλικιακι ομάδα 

15-18 ετϊν, το μζτρο του ποινικοφ 
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ςωφρονιςμοφ Συμπεριλαμβάνονται και περιπτϊςεισ επιβολισ αναμορφωτικϊν μζτρων από Ανακριτι ι 

Ειςαγγελζα, όταν αυτόσ απζχει από τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ, κακϊσ και περιπτϊςεισ ειςαγωγισ ανθλίκων 

ςε ίδρυμα ) 

Δ11 Άτομα με Αναπθρία με πιςτοποίθςθ από το 

Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.) 

 

Επεξιγθςθ: Σφμφωνα με το Ν.4331/2015, το ΚΕ.Ρ.Α. εξαςφαλίηει ενιαία υγειονομικι κρίςθ για τον κακοριςμό 

του βακμοφ αναπθρίασ των αςφαλιςμζνων όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Δθμοςίου, κακϊσ και των αναςφάλιςτων, για τουσ οποίουσ απαιτείται πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ) 

Δ12 Άτομα με Αναπθρία χωρίσ πιςτοποίθςθ από το 

Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.) 

 

 

Δ13 Άςτεγοι ι άτομα που ζχουν αποκλειςτεί από τθ ςτζγαςθ  

Επεξιγθςθ: Τα άτομα που διαμζνουν νόμιμα ςτθ χϊρα, τα οποία ςτεροφνται πρόςβαςθσ ι ζχουν επιςφαλι 

πρόςβαςθ ςε επαρκι ιδιόκτθτθ, ενοικιαηόμενθ ι παραχωρθμζνθ κατοικία που πλθροί τισ αναγκαίεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και διακζτει τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ φδρευςθσ και θλεκτροδότθςθσ. 

Συμπεριλαμβάνονται ιδίωσ αυτοί που διαβιοφν ςτο δρόμο, ςε ξενϊνεσ, αυτοί που φιλοξενοφνται από ανάγκθ 

προςωρινά ςε ιδρφματα ι άλλεσ κλειςτζσ δομζσ, 

κακϊσ και αυτοί που διαβιοφν ςε ακατάλλθλα καταλφματα . Συμπεριλαμβάνονται επίςθσ οι γυναίκεσ που 

φιλοξενοφνται ςε ξενϊνεσ γυναικϊν κυμάτων βίασ και οι ενιλικεσ που φιλοξενοφνται ςε Δομζσ Ραιδικισ 

Ρροςταςίασ και οι οποίοι δεν ςπουδάηουν 

Δ14 Δικαιοφχοι Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ  

Επεξιγθςθ: Τα άτομα που λαμβάνουν το εν λόγω ειςόδθμα ςτθ βάςθ των όρων και προχποκζςεων εφαρμογισ 

τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ *Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α), ΚΥΑ Δ23/ οικ.30299/ 2377/2016 (ΦΕΚ 208Β)+ 

 

ΑΡΟΓΑΦΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΩΔΛΚΟΣ ΡΟΤΥΡΟΥ: 4 - ΡΟΤΥΡΟ ΑΡΟΓΑΦΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΛΣΟΔΟΥ /ΕΞΟΔΟΥ 

 

 

 

Στοιχεία Δελτίου 

ΚΩΔ. ΡΑΞΘΣ ΟΡΣ (MIS): 

ΑΑ Δελτίου (*): Κωδ. Συμμετζχοντα ΟΡΣ (*): 

Θμ/νία Συμπλιρωςθσ (*): Κωδ. Συμμετζχοντα (ςυςτιματοσ Δικαιοφχου): 

 

 

ΑΔΑ: Ψ6ΤΦ46ΜΤΛΚ-ΠΥΟ



 

69 

Στοιχεία Συμμετζχοντα 

ΑΜΚΑ :  

ΑΦΜ :  

Άλλο ID :  

Θμ/νία Εξόδου Συμμετζχοντα:  

Ο/θ Συμμετζχων/ουςα ολοκλιρωςε τθν Ρράξθ; 

(ΝΑΛ/ΟΧΛ) 

 

Α. Κακεςτϊσ Εργαςίασ κατά τθν Ζξοδο 

Κωδικόσ Ρεριγραφι Ερωτιματοσ Απάντθςθ 

 

Α1 

Είμαι εγγεγραμμζνοσ/θ άνεργοσ/θ ςτον ΟΑΕΔ με 

κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ 

(ςυμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά εργαηόμενοι 

για το διάςτθμα που δεν εργάηονται) 

 

 

Α2 Είμαι εργαηόμενοσ/νθ ι αυτοαπαςχολοφμενοσ/νθ  

 

Α2.0 Αν ζχετε απαντιςει ΝΑΛ ςτθν ερϊτθςθ Α2 , θ 

κζςθ απαςχόλθςθσ που κατζχετε 

ςυγχρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο προγράμματοσ 

του ΕΣΡΑ? 

 

 

Α2.1 Απαςχολοφμαι ςτον ιδιωτικό τομζα :  

 

Α2.1.1 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ και αορίςτου χρόνου 

 

 

Α2.1.2 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ και οριςμζνου χρόνου 

(ςυμπεριλαμβάνεται θ εποχικι απαςχόλθςθ) 

 

 

Α2.1.3 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ εργαςίασ μερικισ 

απαςχόλθςθσ και αορίςτου χρόνου 

 

 

Α2.1.4 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ εργαςίασ μερικισ 

απαςχόλθςθσ και οριςμζνου χρόνου 
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(ςυμπεριλαμβάνεται θ εποχικι απαςχόλθςθ) 

 

Α2.1.5 Απαςχολοφμαι με εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ  

 

Α2.1.6 Απαςχολοφμαι αμειβόμενοσ/θ με εργόςθμο  

 

Α2.2 Απαςχολοφμαι ςτο δθμόςιο τομζα (ΝΡΔΔ και ΝΡΛΔ)  

 

Α2.2.1 Απαςχολοφμενοσ με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου 

 

 

Α2.2.2 Απαςχολοφμαι με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου 

 

 

Α2.2.3 Απαςχολοφμαι ωσ Μόνιμοσ Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ  

 

Α2.3 Είμαι αυτοαπαςχολοφμενοσ/θ  

Επεξιγθςθ: α) όςοι ζχουν δικι τουσ επιχείρθςθ ανεξαρτιτωσ από το εάν ζχουν ι δεν ζχουν πωλιςεισ, 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι κζρδθ (περιλαμβάνονται δθλ. και οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ που δεν αςκοφν 

δραςτθριότθτα), β) άτομα που βρίςκονται ςε φάςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ (π.χ ζχουν παραγγείλει ι αγοράςει 

εξοπλιςμό) και γ) όςοι εργάηονται ςε οικογενειακι επιχείρθςθ και αμείβονται ι όςοι εργάηονται ςε 

οικογενειακι επιχείρθςθ και δεν αμείβονται αλλά ηουν μαηί 

ςτο ίδιο νοικοκυριό – δθλ. ςυμβοθκοφντα μζλθ οικογενειακϊν επιχειριςεων 

Α2.4 Σχζςθ εργαςίασ (άλλθ)που δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ 

παραπάνω. 

 

 

 

Α3 

Δεν ανικω ςε καμία από τισ παραπάνω 

κατθγορίεσ (Δεν είμαι οφτε εγγεγραμμζνοσ 

άνεργοσ ςτον ΟΑΕΔ οφτε 

εργαηόμενοσ/αυτοαπαςχολοφμενοσ) 

 

 

Α3.1 Δεν είμαι εγγεγραμμζνοσ/νθ ςτον ΟΑΕΔ, οφτε 

εργάηομαι, αλλά αναηθτϊ εργαςία και είμαι άμεςα 

διακζςιμοσ να εργαςτϊ 
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Α3.2 Δεν εργάηομαι, δεν είμαι εγγεγραμμζνοσ άνεργοσ , δεν 

αναηθτϊ εργαςία 

 

 

 

 

Β. Κακεςτϊσ Εκπαίδευςθσ κατά τθν Ζξοδο 

Κωδικόσ Ρεριγραφι Ερωτιματοσ Απάντθςθ 

 

Β 

Συμμετζχετε ςε κάποιο (άλλο) πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ ι δια βίου μάκθςθσ, 

επιδοτοφμενο ι μθ; Αν ναι, ςθμειϊςτε ςε ποια από 

τισ 

παρακάτω κατθγορίεσ ανικετε: 

 

Επεξιγθςθ 1: Στο απογραφικό Δελτίο ΕΞΟΔΟΥ θ ερϊτθςθ αφορά τθ ςυμμετοχι ςασ ςε κάποιο (άλλο) 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ ι δια βίου μάκθςθσ τθ χρονικι ςτιγμι μετά τθν ζξοδό ςασ/λιξθ 

ςυμμετοχισ ςασ από αυτι τθν πράξθ του ΕΚΤ και ζωσ και 1 μινα (4 εβδομάδεσ) μετά. 

Επεξιγθςθ 2:  H ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ι εκπαίδευςθσ ι δια βίου μάκθςθσ εννοεί μακθτζσ 

όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυμμετεχόντων ςε Σχολεία Δεφτερθσ 

Ευκαιρίασ, Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια, ςπουδαςτζσ ςε Σχολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ που παρζχουν 

αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτουσ απόφοιτουσ τθσ υποχρεωτικισ τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςπουδαςτζσ και 

πρακτικά αςκοφμενουσ ςε Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, ςυμμετζχοντεσ ςε προγράμματα Κζντρων Δια 

Βίου Μάκθςθσ που παρζχουν ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ, γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων, 

επαγγελματικό προςανατολιςμό και δια βίου ςυμβουλευτικι, ςπουδαςτζσ Κολλεγίων, ςπουδαςτζσ και 

πρακτικά αςκοφμενουσ 

Σχολϊν που εποπτεφονται από τα Υπουργεία Ρολιτιςμοφ, Ναυτιλίασ, Τουριςμοφ κλπ, φοιτθτζσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ πλιρουσ φοίτθςθσ 

Β0 Το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ ι δια βίου 

μάκθςθσ ςτο οποίο ςυμμετζχετε, ςυγχρθματοδοτείται 

ςτο πλαίςιο προγράμματοσ του ΕΣΡΑ? 

 

Επεξιγθςθ: Να απαντθκεί από όςουσ ζχουν απαντιςει ΝΑΛ ςε κάποια από τισ ερωτιςεισ Β1- Β6 

Β1 Mακθτισ/τρια πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο. 

Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεφτερθσ 

Ευκαιρίασ) 
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Β2 

Σπουδαςτισ/τρια ςε Σχολι Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 

ι ςε ΛΕΚ ι ςε Κολλζγιο ι ςε Σχολζσ που εποπτεφονται 

από άλλα Υπουργεία εκτόσ του Υπουργείου Ραιδείασ, 

όπωσ π.χ. θ Ναυτικι Ακαδθμία, Τουριςτικζσ Σχολζσ 

κλπ 

 

 

Β3 Συμμετζχων/ουςα ςε κάποιο πρόγραμμα 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (π.χ ΚΕΚ) 

 

 

Β4 Είμαι Φοιτθτισ/τρια τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

πλιρουσ φοίτθςθσ 

 

 

 

Β5 

Συμμετζχω ςε πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ με 

αμοιβι(ωσ φοιτθτισ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

ςπουδαςτισ ΛΕΚ, τουριςτικϊν ςχολϊν, 

Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ κτλ) 

 

 

Β6 Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ/τρια ι υποψιφιοσ/ια 

Διδάκτωρ 

 

 

 

 

Ε. Αποτελζςματα τθσ Ρράξθσ 

Κωδικόσ Ρεριγραφι Ερωτιματοσ Απάντθςθ 

Ε1 Αποκτικθκε εξειδίκευςθ μετά τθν ςυμμετοχι 

ςασ ςτο πρόγραμμα (πιςτοποιθτικό, δίπλωμα, 

πτυχίο κοκ) 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI 

ΣΥΝΟΡΤΛΚΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΜΤΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ 

ΕΡ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ- Άξονασ 02 
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Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειριςεων για τθν απαςχόλθςθ ανζργων θλικίασ 30 ετϊν και άνω ςτισ  

Ρεριφζρειεσ ςε μετάβαςθ (MΕΤ) τθσ χϊρασ 

ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΛΤΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ 

Φόρμα Υποβολισ 

Κωδικόσ πράξθσ:  

Δικαιοφχοσ   
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1. ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ 

 

Α/Α Φορζα - Επιχείρθςθσ  

Συντονιςτισ  

Είδοσ Φορζα  

  

Είδοσ Επιχείρθςθσ  

Α.Φ.Μ.  

V.A.T. (εκτόσ Ελλάδοσ)  

Επωνυμία Δικαιοφχου  

Επωνυμία Δικαιοφχου (Αγγλικά)  

¨Εμφάνιςθ Ονομαςίασ Φορζα ςτα  

"Επιςυναπτόμενα Ζγγραφα"  

Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Δικαιοφχου Φορζα  

Διακριτικόσ Τίτλοσ Δικαιοφχου  

Θμερομθνία ζναρξθσ εργαςιϊν επιχείρθςθσ  

(Βάςει ζναρξθσ από ΔΟΥ)  

Νομικι Μορφι  

Δ.Ο.Υ.  

Αντικείμενο δραςτθριότθτασ  

Είδοσ Βιβλίων  

Κφρια δραςτθριότθτα Ερευνθτικοφ Φορζα  

Μζγεκοσ Επιχείρθςθσ - Φορζα  

Επωνυμία Κφριου Φορζα ςτον οποίο ανικει  

Θ επιχείρθςθ είναι εξωχϊρια (offshore)  

Θ επιχείρθςθ είναι Franchise  

Θ επιχείρθςθ είναι ειςθγμζνθ ςτο  

χρθματιςτιριο  

 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΔΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ NUTS Level II Κωδικοποίθςθ) 

 

Χϊρα  

Δθμοτικι – Τοπικι Κοινότθτα  
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Οδόσ - Αρικμόσ  

Τοποκεςία  

Ταχ. Κωδικόσ  

Τθλζφωνο Επικοινωνίασ  

Λςτοχϊροσ (Website)  

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail)  

Fax  

  

 

2. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΚΡΟΣΩΡΩΝ 

 

 ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

Δικαιοφχοσ  

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ  

Υπεφκυνοσ Ζργου  

Επϊνυμο  

Πνομα  

Α.Φ.Μ.  

Κζςθ ςτο Φορζα  

 ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

 

Δθμοτικι – Τοπικι Κοινότθτα  

  

Οδόσ - Αρικμόσ  

Ταχ. Κωδικόσ  

Τοποκεςία  

Τθλζφωνο (Στακερό)  

Τθλζφωνο (Κινθτό)  

Fax  

e-mail  

  

 

3. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι ΕΤΑΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ/ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ 
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 ΓΕΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

Δικαιοφχοσ  

Είδοσ Ρροςϊπου (Μετόχου)  

Μζτοχοσ εκτόσ Ελλάδασ  

Α.Φ.Μ. Μετόχου  

V.A.T.  

Δ.Ο.Υ.  

Ροςοςτό Συμμετοχισ (%)  

Κζςθ Εταίρου ι Μετόχου ςτον Φορζα  

Ονοματεπϊνυμο ι Επωνυμία  

A.  .Τ./Διαβατιριο  

Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπρόςωπου  

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροςϊπου  

Ζτοσ Μδρυςθσ Επιχείρθςθσ  

  

Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπρόςωπου  

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροςϊπου  

Κζςθ Εταίρου ι Μετόχου ςτον Φορζα  

 ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

Χϊρα Εγκατάςταςθσ / Διαμονισ  

Δθμοτικι – Τοπικι Κοινότθτα  

  

Οδόσ - Αρικμόσ  

Ταχ.Κωδικόσ  

Τοποκεςία  

Τθλζφωνο Επικοινωνίασ (Στακερό)  

Τθλζφωνο Επικοινωνίασ (Κινθτό)  

Λςτοχϊροσ (Website)  

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ (e-mail)  

  

 

4. ΚΩΔΛΚΟΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ (Κ.Α.Δ) ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟ ΚΑ ΚΑΤΑΤΑΧΚΕΛ Θ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ ΣΤΘΝ 

ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΑΔΑ: Ψ6ΤΦ46ΜΤΛΚ-ΠΥΟ



 

77 

Δικαιοφχοσ  

Κφριοσ Κ.ΑΔ  

Κ.Α.Δ Επζνδυςθσ  

ΚΑΔ  

Θμερομθνία Ενεργοποίθςθσ  

               

 

  

 

5. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ ΡΟΥ ΑΞΛΟΛΟΓΟΥΝΤΑΛ 

 

----------------- 

 

6. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΕΓΕΚΟΥΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ (Συμπεριλαμβάνονται και τα ςτοιχεία 

ςυνδεδεμζνων και ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων ςφμφωνα με τον οριςμό των ΜΜΕ) 

 

----------------- 

 

7. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΣΤΛΣ ΟΡΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛ ΕΤΑΛΟΛ/ ΜΕΤΟΧΟΛ (ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΤΩΝ OFFSHORE) 

 

----------------- 

 

8. ΕΝΛΑΛΕΣ ΜΕ ΤΘΝ ΑΛΤΟΥΣΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ (Συμπεριλαμβανομζνων των offshore) 

 

----------------- 

 

9. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΩΕΥΣΘΣ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 

 

----------------- 

 

10. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΩΕΥΣΘΣ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ ΜΘ ΘΣΣΟΝΟΣ ΣΘΜΑΣΛΑΣ ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 

 

----------------- 
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11. ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ DE MINIMIS ΣΕ ΕΝΛΑΛΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ 

 

----------------- 

 

12. ΜΘ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ DE MINIMIS ΣΕ ΕΝΛΑΛΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ 

 

----------------- 

 

13. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΩΕΥΣΘΣ ΚΑΤΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΤΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 

 

----------------- 

 

14. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ 

 

Τίτλοσ Ρράξθσ  

Τίτλοσ Ρράξθσ (Αγγλικά)  

Είδοσ Επζνδυςθσ  

Διάρκεια ςε μινεσ  

  

 

15. ΒΑΣΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΡΟΥ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 

 

Δικαιοφχοσ  

Δθμοτικι-Τοπικι Κοινότθτα  

  

Τοποκεςία  

Οδόσ - Αρικμόσ  

Ταχ.Κωδικόσ  

Τθλζφωνο (Στακερό)  

Τθλζφωνο (Κινθτό)  

Fax  
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e-mail  

Αρικμόσ Μθτρϊου ΟΑΕΔ  

  

ΑΔΑ: Ψ6ΤΦ46ΜΤΛΚ-ΠΥΟ



 

 

16. ΤΘΘΣΘ ΕΚΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΝΩΣΛΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΛΤΘΛΑ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ) 

Τιρθςθ των εκνικϊν και ενωςιακϊν κανόνων για τθ δθμοςιότθτα, τθν πλθροφόρθςθ και τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων 

1.Ο δικαιοφχοσ δεςμεφεται ότι το  

επιχειρθματικό ςχζδιο περιλαμβάνει ςαφείσ 

και  

ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ ωσ προσ τθν 

τιρθςθ  

των εκνικϊν και ενωςιακϊν κανόνων περί  

δθμοςιότθτασ και πλθροφόρθςθσ  

2. Ο δικαιοφχοσ δεςμεφεται να τθριςει τουσ  

εκνικοφσ και ενωςιακοφσ κανόνεσ που 

αφοροφν  

τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ κατά το ςτάδιο τθσ  

πρόςκλθςθσ, τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ και  

πικανϊν τροποποιιςεων αυτισ;  

 ΟΛΗΟΝΤΛΕΣ ΡΟΛΛΤΛΚΕΣ 

3.1 ΥΡΑΧΟΥΝ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΔΛΕΥΚΟΛΥΝΣΘΣ  

(ΚΤΛΛΑΚΕΣ Θ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΛ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ)  

ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, Θ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ  

ΥΡΑΧΟΥΝ ΡΟΚΕΛΤΑΛ ΝΑ ΔΘΜΛΟΥΓΘΚΟΥΝ;  

3.2 ΕΛΔΟΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ ΑμεΑ 

ΡΟΥ  

ΔΛΑΚΕΤΕΛ Θ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘ Ι ΡΟΥ ΡΟΚΕΛΤΑΛ ΝΑ  

ΔΘΜΛΟΥΓΘΚΕΛ (Ρεριγραφι)  

3.3 Θ ΡΑΞΘ ΣΥΝΕΚΤΛΜΑ ΚΑΛ ΡΟΑΣΡΛΗΕΛ 

ΤΘΝ  

ΑΧΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΩΝ ΚΑΛ  

ΓΥΝΑΛΚΩΝ;  

3.4 Θ ΡΑΞΘ ΑΡΟΤΕΡΕΛ ΚΑΚΕ ΔΛΑΚΛΣΘ ΛΟΓΩ  

ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΘΣ, ΕΚΝΟΤΛΚΘΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ,  

ΚΘΣΚΕΛΑΣ, ΡΕΡΟΛΚΘΣΕΩΝ, ΑΝΑΡΘΛΑΣ,  

ΘΛΛΚΛΑΣ, ΓΕΝΕΤΘΣΛΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΥ;  

3.5 Θ ΡΑΞΘ ΣΕΒΕΤΑΛ ΤΘΝ ΑΧΘ ΤΘΣ ΑΕΛΦΟΟΥ  

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΛ ΤΘΝ 

ΡΟΩΚΘΣΘ  

ΤΩΝ ΑΡΑΛΤΘΣΕΩΝ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ  
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ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ, ΑΡΟΔΟΣΘΣ ΡΟΩΝ, 

ΜΕΤΛΑΣΜΟΥ  

ΚΛΛΜΑΤΛΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ ΚΑΛ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ  

ΒΛΟΡΟΛΚΛΛΟΤΘΤΑΣ, ΟΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΕΤΑΛ;  

  

 

 

17. ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 

 

1 

Ρεριγραφι τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ 

-  

Ρεριγραφι φυςικοφ αντικειμζνου  

2 

Επικοινωνιακι περιγραφι τθσ επζνδυςθσ 

-  

Σφντομθ περιγραφι  

3 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ ζργου  

4 Αναμενόμενα αποτελζςματα  

5 Στόχοι τθσ επζνδυςθσ  

6 Δραςτθριότθτεσ επικοινωνίασ και  

δθμοςιότθτασ τθσ επζνδυςθσ  

7 Κριςιμότθτα επζνδυςθσ  

8 Ρροςτικζμενθ αξία επζνδυςθσ  

9 Τρόποι επίτευξθσ ςτόχων επζνδυςθσ  

10  Αναμενόμενα οφζλθ απο τθν επζνδυςθ  

   

 

18. ΑΔΕΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ               

-----------------               

 

19. ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΣΤΟΛΧΕΛΑ  

             

1. Συνολικόσ αρικμόσ απαςχολοφμενου  

 

προςωπικοφ επιχείρθςθσ κατά τθν 

θμερομθνία  

υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ  

2. Με πλιρθ απαςχόλθςθ  
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3. Με μερικι απαςχόλθςθ  

4. Με άλλεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ (εκ  

περιτροπισ, ωρομίςκιοι, θμερομίςκιοι κλπ.)  

5. 

Ρλικοσ ωφελοφμενων πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  

που κα ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα  

   

 

 

20. Ενότθτεσ εργαςίασ 

 

1. Τίτλοσ-Ρεριγραφι αιτοφμενθσ κζςθσ  

εργαςίασ  

2 Κωδικόσ ειδικότθτασ  

3. Αρικμόσ κζςεων  

4. Ελάχιςτο επίπεδο Εκπαίδευςθσ  

5. Ελάχιςτθ Απαιτοφμενθ Εμπειρία  

  Γνϊςθ Ξζνθσ Γλϊςςασ 

Αγγλικά  

Γαλλικά  

Γερμανικά  

Άλλθ Γλϊςςα  

  Γνϊςθ Υπολογιςτϊν 

Web design  

Γενικι Χριςθ Υπολογιςτϊν  

Δίκτυο Θ/Υ  

Άλλο  

  Ρλθροφορίεσ 

Ρλθροφορίεσ- Σθμειϊςεισ  

   

 

21. ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

----------------- 

22. ΡΑΑΤΘΜΑ I 

----------------- 
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23. ΡΑΑΤΘΜΑ II 

----------------- 

24. ΡΑΑΤΘΜΑ III 

 

25. ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘΣ ΡΑΞΘΣ (ΕΓΟΥ) ΚΑΤΑ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΕΡΛΛΕΞΛΜΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 

Δικαιοφχοσ  

Κατθγορία Επιλζξιμθσ Δαπάνθσ  

Kακεςτϊσ ενίςχυςθσ  

Κ.Α.Δ  

  

Τόποσ Υλοποίθςθσ  

  

Είδοσ δαπάνθσ  

Ζνταςθ Ενίςχυςθσ (%)  

Επιλζξιμο ποςό (€)  

Μθ Επιλζξιμο ποςό (€)  

Ροςό Φ.Ρ.Α.  

  

 

Δθμόςια Δαπάνθ (€)   

Τιμι Μονάδασ   

Ροςότθτα Συνολικι   

Ροςότθτα επιλζξιμθ   

Τεκμθρίωςθ   
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26. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΔΑΡΑΝΩΝ 

 

 

 

Κατθγορία Δαπάνθσ 

Συνολικό 

Κόςτοσ(€) Μθ Επιλζξιμο 

Επιλζξιμο 

Κόςτοσ(€) Δθμόςια Δαπάνθ (€) 

  Κόςτοσ(€)   

Κοινοί άνεργοι (ζωσ 12 μινεσ)     

     

Άνεργοι 50 ετϊν κι άνω     

     

Μακροχρόνια άνεργοι (άνω 12     

μθνϊν)     

     

Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετϊν κι     

άνω     

     

Συνολικά     

     

 

27. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

----------------- 

 

28. ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ ΣΧΘΜΑ 

 

Χρθματοδότθςθ Ροςό (€) % του ςυνολικοφ π/υ 

Α. Λδιωτικι ςυμμετοχι (Α1+Α2)   

A1

. Μδια κεφάλαια   

A2

. Δάνεια   

Β. Αιτοφμενθ Επιχοριγθςθ   

Γ. Επιχορθγοφμενοσ Ρροχπολογιςμόσ   

. Μθ Επιχορθγοφμενοσ Ρροχπολογιςμόσ   

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ (Γ+Δ)   
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29. Δείκτεσ 

 

 Τιμι Άνδρεσ Γυναίκεσ 

CO01 - Άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των    

μακροχρόνια ανζργων 

   

   

CO02 - Μακροχρόνια άνεργοι    

T4850 - Άνεργοι, ςυμπεριλαμβανομζνων των    

μακροχρόνια ανζργων, 30-44 ετϊν 

   

   

T4854 - Άνεργοι που δεν ζχουν ενταχκεί ςτθν    

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 

   

   

    

 

 

30. ΑΡΟΔΟΧΘ ΩΝ ΚΑΛ ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΩΝ 

O δικαιοφχοσ αποδζχεται ότι τα μθνφματα που κα αποςτζλλονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ςτθ 

διεφκυνςθ e-mail που ζχει δθλϊςει επζχουν κζςθ κοινοποίθςθσ και ςυνεπάγονται τθν ζναρξθ όλων των ζννομων 

προκεςμιϊν και ςυνεπειϊν. 

 

Θ θλεκτρονικι αίτθςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν.1599/1986 όςον αφορά τα 

ςτοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφζρονται ςε αυτι. 

 

Θ ανακρίβεια των ςτοιχείων που δθλϊνονται από τον ενδιαφερόμενο ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ επιςφρει τισ 

προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

 

Θ επιχείρθςθ φζρει τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ. Ειδικότερα, 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τα ςχετικά πεδία τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ με τα ηθτοφμενα ςτοιχεία. Θ αίτθςθ 

ςυμμετοχισ ςυνιςτά εξουςιοδότθςθ προσ τον ΟΑΕΔ για τθ χριςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ από τα 

Ρλθροφοριακά Συςτιματα (Ρ.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΓΑΝΘ (ΡΣ ΣΕΡΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργαςίασ και 
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Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τθσ Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εςωτερικϊν  (όςον αφορά ςτισ περιπτϊςεισ 

των πολιτϊν τρίτων χωρϊν και των ομογενϊν). 

 

Τροποποιιςεισ /διορκϊςεισ ςτα ςτοιχεία των θλεκτρονικϊν αιτιςεων μποροφν να γίνουν μόνο για όςο διάςτθμα θ 

θλεκτρονικι αίτθςθ βρίςκεται ςε κατάςταςθ «Ρροςωρινισ Αποκικευςθσ» ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Κρατικϊν 

Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ). Μετά τθν «Οριςτικι Υποβολι» τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

Κρατικϊν Ενιςχφςεων (ΡΣΚΕ) δεν είναι δυνατι οποιαδιποτε τροποποίθςθ/διόρκωςθ αυτισ. 

-Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ  δθλϊνει υπεφκυνα ότι δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο 

(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ: i) τρεισ (3) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 

2063/Δ1632/2011 (Β’ 266) -όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθ με αρικμ. 29164/755/2019 (Β2686/2-7-2019) ΥΑ- ωσ 

«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ 

ελζγχουσ, ι ii) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΡΕ ι του Ενιαίου 

Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) για παραβάςεισ που αφοροφν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 

ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.  

Αποδζχομαι όλουσ τουσ παραπάνω όρουσ  

Υπεφκυνθ Διλωςθ Σϊρευςθσ  

  

 

31. Συνθμμζνα Ζγγραφα 

 

Αρχείο Μζγεκοσ Ρεριγραφι Σχόλια 

    

    

 

Θμερομθνία : 

 

Υπογραφι 

 

Σφραγίδα 
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Θ ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΚΑΛ  

ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΧΑΤΗΘΔΑΚΘΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίθςθ 

1.Εκνικό Τυπογραφείο (Για δθμοςίευςθ) 

2.ΟΑΕΔ – Διοίκθςθ  

α.    Γραφ. κ. Διοικθτι 

β.    Δ/νςθ Α5 

Εςωτερικι Διανομι:  

i. Γραφείο Υπουργοφ, κ. Χατηθδάκθ  

ii. Γραφείο Γεν. Γραμματζωσ, κ.    Στρατινάκθ 

iii. Γραφείο Ρροϊςταμζνου τθσ Γεν. Διεφκυνςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και 

Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία 

iv. Δ/νςθ Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία  
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