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Θέκα: Πξνθήξπμε ηεο δξάζεο «Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξεκαηηθώλ πξωηνβνπιηώλ 

απαζρόιεζεο λέωλ ειεύζεξωλ επαγγεικαηηώλ ειηθίαο 18 έωο 29 εηώλ κε έκθαζε ζηηο 

γπλαίθεο» 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ                                              

   ΔΡΓΑΗΑ  ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ  ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν άξζξν 29 ηνπ λ.1262/82 «Γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ  ελίζρπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Υψξαο θαη ηξνπνπνίεζε ζπλαθψλ    δηαηάμεσλ» (Α' 70). 

2. Σελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 10  ηνπ λ. 2690/1999 «Κχξσζε Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» (Α΄  45). 

3. Σνλ λ. 2956/2001 «Αλαδηάξζξσζε ΟΑΔΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 258). 

4. Σνλ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄143). 

5. Σνλ λ. 4314/2014 «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α΄ 297) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α΄ 265) θαη ηδίσο ην άξζξν 47 απηνχ.  

6. Σνλ λ. 4430/2016 «Κνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία θαη αλάπηπμε ησλ θνξέσλ ηεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 205). 
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7. Σνλ λ. 4488/2017 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, 

ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α΄ 137) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 39 & 40. 

8. Σνλ λ. 4622/2019 «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» ( Α΄133).  

9. Σν άξζξν 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ.63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α΄ 98) θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ παξ. 22 ηνπ 

άξζξνπ 119 ηνπ λ. 4622/2019 (Α΄ 133). 

10. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (Α΄ 

145). 

11. Σν π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο» (Α΄ 168). 

12. Σν  π.δ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

Τπνπξγείσλ» (Α΄119).  

13. Σν π.δ. 84/2019 «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ/ 

Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» (Α΄ 123). 

14. Tν π.δ. 63/2020 «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ, κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ» (Α΄ 156). 

15. Σν π.δ. 2/2021 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ»  (Α΄ 2). 

16. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 

Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006. 

17. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

17 Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ πκβνπιίνπ. 

18. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 (de minimis) (O.J ΔΔ L 352/1 ηεο 24.12.2013)  ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο.  

19. Σνλ  Καλνληζκφ (ΔΔ) 679/2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ). 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4624/2019 «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 137). 

21. Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (2016/C262/01). 
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22. Σελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 2007/C/272/05 γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε δηαηάζζνληαη λα αλαθηήζνπλ 

παξάλνκεο θαη αζπκβίβαζηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

23. Σελ ππφ ζηνηρεία C (2014)10128/17-12-2014 Απφθαζε ηεο ΔΔ γηα  ηελ έγθξηζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ 

Μάζεζε» (ΔΠ ΑΝΑΓΔΓΒΜ) ζηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014–2020, φπσο αλαζεσξήζεθε  

κε ηηο ππ‟ αξηζκ. C(2017) 8798/18.12.2017, C(2018) 8768/13.12.2018, C(2019) 

9420/19.12.2019, C(2020) 5103/20.07.2020 θαη C(2020) 9115/10.12.2020 Απνθάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

24. Σελ ππφ ζηνηρεία 137675/EΤΘΤ1016/19.12.2018 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) 

ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 

81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (Β΄ 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο “Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο 

δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη 

Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ”», 

(Β΄ 5968). 

25. Σελ ππφ ζηνηρεία 59886/ΔΤΚΔ913/11-6-2020 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα: «Λεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

ψξεπζεο Κξαηηθψλ εληζρχζεσλ  Ήζζνλνο εκαζίαο» (Β΄ 2417 θαη Β' 3968). 

26. Σελ ππφ ζηνηρεία 126829/ΔΤΘΤ1217(1)/8-12-2015 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «χζηεκα 

δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 ζχκθσλα κε ην αξ. 

22 ηνπ Ν.4314/2014» (Β΄ 2784).  

27. Tελ ππ‟ αξ. 11319/9-9-2016 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ 

πεξί «Οξηζκνχ ηνπ «ΟΑΔΓ» σο Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020». Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα Πξάμεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-

2020» (Β΄ 3048). 

28. Tελ ππ‟ αξ. 58118/15-7-2016 απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ ΟΑΔΓ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθαλ 

Γξαθεία Παξαθνινχζεζεο ησλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο ζηα ΚΠΑ 2. 

29. Tελ ππ‟ αξ. 2149/25-7-2017 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΓ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε ην Οξγαλφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ σο Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-

2020» γηα ηε δηαρείξηζε Πξάμεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. 

30. Tελ ππ‟ αξ. 635/8-3-2016 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΓ πεξί «Νένπ Καλνληζκνχ Δθδίθαζεο 

Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ ηνπ ΟΑΔΓ» (Β‟ 1708). 

31. Tελ ππ‟ αξ. 353/7-2-2017 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΓ πεξί «Οξηζκνχ κειψλ ζηηο Δπηηξνπέο 

Δθδίθαζεο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ (ΔΠ.ΔΚ.ΔΠ.) ηνπ ΟΑΔΓ» (Β‟ 883). 

32. Tελ ππ‟ αξ. Νν 11/30-09-2016 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε (ΑΓΑ: ΩΓΚΤ4653Ο7-Μ9Ρ). 

33. Σα εγρεηξίδηα Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 2014-20 

θαη εηδηθφηεξα ην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρνπ πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 
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34. Tν έληππν εμεηδίθεπζεο, ηε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020», φπσο εγθξίζεθαλ κε 

ηε 17 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ (23-6-2017). 

35. Σελ ππφ ζηνηρεία 74391/ΔΤΚΔ 2634/13-07-2016 εγθχθιην κε ζέκα «Οδεγίεο ζηνπο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-

2020» (ΑΓΑ: 604Ω4653Ο7-ΤΓ9). 

36. Σελ ππφ ζηνηρεία 8217/ΔΤΚΔ 100/23-01-2018 εγθχθιην κε ζέκα «Δλαιιαθηηθή ιεηηνπξγία 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) θαη πξνζαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ξνψλ εξγαζίαο θαη ξφισλ ζηε ιεηηνπξγία απηή φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε 

δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΑΓΑ: 

ΩΙΡ84691Ω2-ΔΑΞ). 

37. Tν ππ‟ αξ. 5231/ 18-01-2021 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο (ΔΤΘΤ) 

ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ ΔΠΑ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη 

ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ κε ζέκα: ΔΚΘΔΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΚΟΣΟΤ (ΑΡΘΡΟ 67, ΚΑΝ (ΔΔ) ΑΡΙΘ. 1303/2013) γηα ηε δξάζε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΝΔΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ (ΝΔΔ). 

38. Σελ ππ‟ αξ. 1080/19-3-2021 ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΤΓ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

Δθπαίδεπζε & Γηα Βίνπ Μάζεζεο» ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 

39. Σελ ππ‟ αξ. 594/38126/31-3-2021 ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ (ΔΤΚΔ) ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ θαη ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ. 

40. Σελ ππ‟ αξ. 2200/6-4-2021  απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΓ. 

41. Σελ ππ‟ αξ. 20546/19-4-2021 εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

42. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαιείηαη δαπάλε χςνπο ζαξάληα ηξηψλ 

εθαηνκκπξίσλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (43.400.000,00 €), ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ)/Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΑΝΑΓ_ΔΓΒΜ θαη ζα εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ε νπνία θαηαλέκεηαη ζε εηήζηα βάζε 

σο εμήο: 

Γηα ην έηνο 2021:     6.000.000,00 επξψ 

Γηα ην έηνο 2022:   25.000.000,00 επξψ 

      Γηα ην έηνο 2023:   12.400.000,00 επξψ 

 

 

Απνθαζίδνπκε: 

Σελ πξνθήξπμε ηεο δξάζεο: «Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

απαζρφιεζεο λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ, κε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο», 

ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα: 

Άξζξν 1 
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Σαπηόηεηα ηεο δξάζεο 

Η δξάζε «Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απαζρφιεζεο λέσλ 

ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ, κε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο» ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν/Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε 

ησλ Νέσλ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα βίνπ 

Μάζεζε 2014 -2020» (ΔΠ ΑΝΑΓ_ΔΓΒΜ). Ωο βαζηθφ ζηφρν έρεη ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε 

αλέξγσλ  κέζσ ηεο ελίζρπζήο ηνπο  γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο είλαη  ε πξνψζεζε ζηελ απηναπαζρφιεζε, 2.900 αλέξγσλ ειηθίαο 18 έσο 

29 εηψλ κε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο, θαζψο  πνζνζηφ 60% ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ ζα είλαη 

γπλαίθεο. Η δξάζε αθνξά ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

Πίλαθαο 1: Γεληθά ηνηρεία ηεο Γξάζεο 

Κσδηθφο Πξφζθιεζεο ζην ΟΠ-

ΔΠΑ 

ΟΑΔΓ_07 

Α.Α ΠΡΟΚΛΗΗ 4877 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε 

Σίηινο ηεο δξάζεο «Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ απαζρφιεζεο λέσλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ, κε έκθαζε ζηηο 

γπλαίθεο» 

Γεσγξαθηθέο ελφηεηεο πινπνίεζε ιεο νη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

Σνκείο ινη νη ηνκείο, εμαηξνπκέλσλ ησλ κε επηιέμηκσλ φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν  4 ηνπ Καλνληζκνχ εληζρχζεσλ 

ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) 1407/2013 

Καηεγνξία ελίζρπζεο Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ  

Δίδνο παξερφκελσλ εληζρχζεσλ Δπηρνξήγεζε (Grant)/ Με επηζηξεπηέα ελίζρπζε 

Καζεζηψο ελίζρπζεο Καλνληζκφο εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο de minimis 

1407/2013 (O.J EE L351/1-24/12/2013) 

Σακείν ΠΑΝ/ ΔΚΣ 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο ΟΑΔΓ 

πγρξεκαηνδνηνχκελε  

Γεκφζηα Γαπάλε 

43.400.000 € 

 

Η δξάζε ζα πινπνηεζεί ζε θχθινπο ζε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ηνπ α΄θχθινπ ππνιείπνληαη 

ηνπ αξηζκνχ ησλ 2.900. Ο επφκελνο θχθινο ζα αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο απηναπαζρφιεζεο γηα 

ηνλ ππνιεηπφκελν αξηζκφ δηθαηνχρσλ θαη έσο εμαληιήζεσο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

δξάζεο. 
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Ο δεχηεξνο θχθινο ζα πξνθεξπρζεί κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ  απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ. Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr), ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ (www.ependyseis.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΑ 

(www.espa.gr). 

Άξζξν 2 

Πιαίζην έληαμεο - Δπηιέμηκεο πεξηνρέο 

2.1 Η δξάζε «Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απαζρφιεζεο λέσλ 

ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ κε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο» ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ/ 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» 2014-2020 θαη εκπίπηεη ζηα θάησζη: 

α) Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ έσο 29 

εηψλ», 

β) Θεκαηηθφο ηφρνο 8 «Πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο απαζρφιεζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ππνζηήξημε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ», 

γ) Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 8ii «Βηψζηκε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ λέσλ (ΠΑΝ), 

ηδηαίηεξα γηα απηνχο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη 

ησλ λέσλ απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο «Δγγχεζεο 

γηα ηε Νενιαία», 

δ) Δηδηθφο ζηφρνο i «Αχμεζε ηεο Απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηαπαζρφιεζεο θαη 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ειηθίαο 18-29 

εηψλ». 

2.2 Οη εληζρχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ Καλνληζµνχ αξηζ. 

1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεµαζίαο (de minimis). Ο Καλ. 1407/2013 

αλαθέξεηαη ζε «εληαία επηρείξεζε». ηελ «εληαία επηρείξεζε» πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο: 

α. κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ 

άιιεο επηρείξεζεο· 

β. κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο· 

γ. κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε άιιε επηρείξεζε βάζεη 

ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο ηεο ηειεπηαίαο· 

δ. κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε ηεο, βάζεη 

ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ηελ 

πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ απηήο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία (α) έσο (δ) 

κε κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη επίζεο εληαία επηρείξεζε. 

ηνλ έιεγρν νξίσλ κεκνλσκέλσλ εληζρχζεσλ αζξνίδνληαη νη εληζρχζεηο πνπ έρεη ιάβεη ε 

δηθαηνχρνο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπληζηνχλ κε απηήλ «εληαία 

επηρείξεζε», θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. 1407/2013. 

Δηδηθφηεξα, ζχµθσλα µε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλ. 1407/2013, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεµαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη αλά θξάηνο µέινο ζε µηα εληαία επηρείξεζε δελ 

http://www.oaed.gr/
http://www.espa.gr/
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πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνµηθψλ εηψλ. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη ζε κία επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

100.000 επξψ ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Δάλ κηα επηρείξεζε  θαη αζθεί θαη 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ην αλψηαην φξην ησλ 200.000 επξψ, ζα κπνξεί λα ηζρχεη 

ην αλψηαην φξην ησλ 200.000 επξψ γηα ηελ επηρείξεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ζαθήο 

δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ή δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο, νχησο ψζηε ε 

ζηήξημε πνπ αλαινγεί ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100.000 επξψ θαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα 

ηελ απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

Ο ζρεηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΟΑΔ∆ κέζσ ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ πνπ ζπκπιεξψλεη ν  

δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην ΠΚΔ, ε νπνία επέρεη ζέζε ππεχζπλεο 

δήισζεο θαζψο θαη κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ψξεπζεο Δληζρχζεσλ Ήζζνλνο 

εκαζίαο Διέγρνπ ζψξεπζεο ησλ εληζρχζεσλ (de minimis) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ.   

Δηδηθφηεξα, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ζηα ζρεηηθά πεδία αλαθέξεη θάζε  ελίζρπζε ήζζνλνο ζεµαζίαο 

ηελ νπνία έιαβε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε εληαία επηρείξεζε βάζεη ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζµνχ ή 

άιισλ Καλνληζµψλ γηα εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεµαζίαο θαηά ηα δχν πξνεγνχµελα νηθνλνµηθά έηε 

θαη θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνµηθφ έηνο θαη  βεβαηψλεη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο 

ζεµαζίαο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηελ εληαία επηρείξεζε  θαηά ην ηξέρνλ θαη ηα δχν πξνεγνχµελα 

νηθνλνµηθά έηε, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο παξνχζαο ελίζρπζεο, δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

200.000 επξψ (ή ην πνζφ ησλ 100.000 επξψ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ)  (παξ. 1, 3 ηνπ άξζξνπ 

6, ηνπ Καλ. 1407/2013). Σν πξνβιεπφµελν ζηνλ Καλνληζµφ αλψηαην φξην ρνξεγνχµελεο ελίζρπζεο 

αθνξά ζε «εληαία» επηρείξεζε. 

Απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο κε άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο 

επηιέμηκεο δαπάλεο ή κε θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ην ίδην κέηξν ρξεκαηνδφηεζεο πςεινχ θηλδχλνπ, 

αλ ε ζψξεπζε απηή νδεγεί ζε ππέξβαζε ηεο πςειφηεξεο ζρεηηθήο έληαζεο ελίζρπζεο ή ηνπ πνζνχ 

ελίζρπζεο πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα θάζε πεξίπησζεο ζε θαλνληζκφ 

απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή. 

Οη εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο κε ηνλ Καλ.1407/2013 

ζπκβηβάδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 2 ή ηνπ άξζξνπ 107 ηεο 

πλζήθεο θαη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 108 ηεο 

πλζήθεο, εθφζνλ νη εληζρχζεηο απηέο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηνπ Καλ. 1407/2013. 

ε πεξίπησζε ζπγρσλεχζεσλ ή εμαγνξψλ, φιεο νη πξνεγνχκελεο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ 

έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο επηρεηξήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν ε λέα ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηε λέα ή ζηελ εμαγνξάδνπζα 

επηρείξεζε ππεξβαίλεη ην ζρεηηθφ αλψηαην φξην.Οη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ είραλ 

ρνξεγεζεί λνκίκσο πξηλ απφ ηε ζπγρψλεπζε ή ηελ εμαγνξά παξακέλνπλ λφκηκεο. 

Αλ κηα επηρείξεζε δηαζπαζηεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρσξηζηέο επηρεηξήζεηο, ε ελίζρπζε ήζζνλνο 

ζεκαζίαο πνπ ρνξεγήζεθε πξηλ απφ ηε δηάζπαζε θαηαινγίδεηαη ζηελ επηρείξεζε πνπ έιαβε απηή 

ηελ ελίζρπζε, ε νπνία είλαη θαηά θαλφλα ε επηρείξεζε πνπ αλέιαβε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο. Δάλ ν ελ ιφγσ θαηαινγηζκφο δελ είλαη 

δπλαηφο, νη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πξέπεη λα θαηαλέκνληαη αλαινγηθά κε βάζε ηε ινγηζηηθή 
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αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία ηεο 

δηάζπαζεο. 

2.3 Η ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε (φπνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε είλαη 

ε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε απφ ην ΔΠ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο) πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε αλέξρεηαη ζε ζαξάληα ηξία 

εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ ( 43.400.000,00 €), αθνξά φιεο ηηο Γηνηθεηηθέο 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο  θαη ζε εηήζηα βάζε θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

 Γηα ην έηνο 2021:     6.000.000,00 επξψ 

 Γηα ην έηνο 2022:   25.000.000,00 επξψ 

 Γηα ην έηνο 2023:   12.400.000,00 επξψ 

Οη εληάμεηο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηθαηνχρσλ ζηε Γξάζε πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

βάζε ηε ζεηξά βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο δηαζέζηκεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο εληάζζνληαη φιεο νη αηηήζεηο 

πνπ ηζνβαζκνχλ. 

Δπίζεο, εληάζζνληαη ζηε δξάζε θαη νη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εγθξίλνληαη ζην πιαίζην  

δηαδηθαζίαο ελζηάζεσλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 7.5 θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ. 

 

2.4 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζνη δείθηεο εθξνψλ θαη 

απνηειέζκαηνο: 

10301: πκκεηέρνληεο έσο 29 εηψλ, κε ηηκή ζηφρν 2.900, εθ ησλ νπνίσλ 1.740 γπλαίθεο, 1.160 

άληξεο. 

CR01: Άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ παξέκβαζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

ΠΑΝ. 

CR03: Άλεξγνη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ή πνπ απνθηνχλ 

εμεηδίθεπζε, ή πνπ θαηέρνπλ ζέζε απαζρφιεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηαπαζρφιεζεο, 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο.  

CR12: πκκεηέρνληεο πνπ απηναπαζρνινχληαη εληφο έμη κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020 θαη εηδηθφηεξα 

βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013 (εδάθην δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 125) απαηηείηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εγγξαθήο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή γηα θάζε πξάμε ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηε 

δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ επαιήζεπζε θαη ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ γηα κεκνλσκέλνπο ζπκκεηέρνληεο φπνπ απαηηείηαη. 

Ο  ΟΑΔΓ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή θαη ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ (microdata) πνπ αθνξνχλ 

ζηνηρεία ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε. Ωο εθ ηνχηνπ νη σθεινχκελνη 

ππνρξενχληαη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ζηηο ζρεηηθέο θφξκεο 

(απνγξαθηθά δειηία) θαηά ηελ είζνδν θαη ηε ιήμε  απφ ηε δξάζε (έσο 4 εβδνκάδεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεσο).   

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ δειηίσλ εηζφδνπ θαη ησλ δειηίσλ εμφδνπ, ηα νπνία 

είλαη ζχκθσλα κε ηα απνγξαθηθά δειηία ηνπ ΟΠ-ΔΠΑ θαη  ζπκπιεξψλνληαη κέζσ ηνπ ΠΚΔ.  
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Ο ΟΑΔΓ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζήθεπζε θαη παξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ ζε 

επίπεδν ζπκκεηνρήο κεκνλσκέλσλ σθεινχκελσλ (microdata), παξαθνινχζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο δξάζεο (follow-up).  

 

 

 

Άξζξν 3 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο 

Η δξάζε πινπνηείηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ. Δηδηθφηεξα, ε θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

γίλεηαη εθ κέξνπο ησλ δηθαηνχρσλ κέζα ζην ΠΚΔ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

αξκφδηνπο αμηνινγεηέο ηνπ ΟΑΔΓ. Η παξαθνινχζεζε ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ δηελεξγείηαη απφ 

ηα ΚΠΑ2 (Γξαθεία Απαζρφιεζεο θαη Γξαθεία Παξαθνινχζεζεο Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ 

Απαζρφιεζεο) ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε ηηο κε αξηζκ. 2505/57/24-7-2018 θαη 2149/51/25-7-2017 

απνθάζεηο ηνπ Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 

(ΠΚΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ. 

 

Άξζξν 4 

Γηθαηνύρνη - Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

4.1 «Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη»-σθεινχκελνη ηεο δξάζεο νξίδνληαη νη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζην 

κεηξψν ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο, 18-29 εηψλ, νη 

νπνίνη ππνβάιινπλ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη πξφηαζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ  ηνπο ζρεδίνπ. 

«Γηθαηνχρνη» ηεο δξάζεο νξίδνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα (Δπηρεηξήζεηο), ηα νπνία ιακβάλνπλ ηελ 

ελίζρπζε ζε ζπλέρεηα ηεο έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο έληαμήο ηνπο ζηε δξάζε. 

Οη δπλεηηθά δηθαηνχρνη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο  ζηε δξάζε, 

πξέπεη ζσξεπηηθά λα εθπιεξψλνπλ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

α.  Να είλαη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηνπ ΟΑΔΓ, ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ. 

β. Να έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ, λα βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή 

θαηάξηηζεο θαη λα πιεξνχλ ην ειηθηαθφ θξηηήξην θαηά ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ.  

Ο έιεγρνο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εγγεγξακκέλνπ αλέξγνπ εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή 

θαηάξηηζεο, 18-29 εηψλ (ζεκεία α. θαη β.), δηελεξγείηαη: α) θαηά ηελ αμηνιφγεζε κε ζεκείν 

αλαθνξάο/ειέγρνπ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο  ζην ΠΚΔ θαη β) πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δξάζεο, δειαδή κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ. 

γ. Να έρνπλ σθειεζεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο. 

δ. Να είλαη „Διιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο ηεο ΔΔ ή νκνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζηε ρψξα καο ή πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε δξάζε. 

ε. Οη άληξεο ππνςήθηνη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ή λφµηµα απαιιαγεί απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. Οη δπλεηηθά δηθαηνχρνη επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά - θαηά ηελ αίηεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο (επελδπηηθή πξφηαζε) - ην πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο. Οη 

νµνγελείο ή νη πνιίηεο ρσξψλ ηεο ΔΔ πξνζθνκίδνπλ ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρνπλ θακία 
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ππνρξέσζε σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ρψξαο  πξνέιεπζεο. 

ζη. Να ιεηηνπξγήζνπλ λφκηκα εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

δ.  Η έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζεκείσλ α. θαη β. ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη ην αξγφηεξν εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο 

(έγθξηζεο) ηεο πξφηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ  πίλαθα εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ (αξρηθφ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ). Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε 30 εκεξψλ κεηά απφ αίηεζε επηκήθπλζεο ηνπ 

δηαζηήκαηνο ησλ 60 εκεξψλ εθ κέξνπο ηνπ δπλεηηθά δηθαηνχρνπ θαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ΚΠΑ2. 

ε. Κάζε δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη κία θαη κφλν αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο (είηε αηνκηθά είηε 

σο κέινο λνκηθνχ πξνζψπνπ/λνκηθήο νληφηεηαο). 

ζ. Οη δπλεηηθά δηθαηνχρνη εληάζζνληαη ζηε δξάζε είηε σο αηνκηθνί επηρεηξεκαηίεο, είηε σο κέιε 

λνκηθψλ νληνηήησλ, κε κία απφ ηηο αθφινπζεο λνκηθέο κνξθέο: 

 Οκφξξπζκε Δηαηξεία (ΟΔ) 

 Οκφξξπζκνη Δηαίξνη ησλ Δηεξφξξπζκσλ Δηαηξεηψλ (ΔΔ) 

 Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ) 

 Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία (ΙΚΔ) 

 πλεηαηξηζκφο εξγαδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κεθαιαίνπ Δ‟ ηνπ λ. 4430/2016 (Α‟ 32). 

Οη δπλεηηθά δηθαηνχρνη ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, είλαη νη εηαίξνη - κέιε 

πνπ αζθνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ βάζεη είηε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, είηε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, είηε ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, θαηέρνπλ ην 51% ηνπ 

εηαηξηθνχ κεξηδίνπ θαη είλαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο επηρείξεζεο, πιελ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ. 4430/2016 (Α΄ 32). 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

4.2 Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ δηθαηνχρνπ θαζνξίδεη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ 

γεληθή επνπηεία ηνπ έξγνπ. ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ε επζχλε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ, ε ππνρξέσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ε ηήξεζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ, πνπ αθνξνχλ 

ζην έξγν. Σέινο, ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε 

ηνλ ΟΑΔΓ. 

4.3  Γελ εληάζζνληαη ζηε δξάζε: 

i. Δπαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε θελήο ζέζεο (ζπκβνιαηνγξάθνη, 

δηθαζηηθνί επηκειεηέο). 

ii. Δπαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εθκεηάιιεπζε επηβαηηθνχ ή θνξηεγνχ 

δεκφζηαο ρξήζεο. 

iii. Δπνρηθέο σο πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ επηρεηξήζεηο, θπιηθεία, θαληίλεο, πεξίπηεξα, 

πιαλφδηεο επηρεηξήζεηο, ηπρεξά ή ειεθηξνληθά ηπρεξά παηρλίδηα. 

iv. Δπηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε ήδε νξγαλσκέλν νκνηφκνξθν 

δίθηπν δηαλνκήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη, ζε 

εθηέιεζε ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, άδεηεο εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ζπλήζσο εκπνξηθά ζήκαηα ή δηαθξηηηθνχο ηίηινπο θαη 
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ηερλνγλσζία γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ δηαλνκή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (franchising, shop-in-

shop, δίθηπν πξαθηφξεπζεο). 

v. Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά απφ ηε 10ε κεηά κεζεκβξίαο έσο ηελ 6ε 

πξσηλή. 

vi. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζχλζεην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη ην έλα εμ απηψλ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξνχζαο. Δπηζεκαίλεηαη  φηη νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη 

λα δηαηεξήζνπλ ην αξρηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

Κσδηθνχο Αξηζκνχο ∆ξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.∆.), ην νπνίν ήηαλ επηιέμηκν γηα ηελ ππαγσγή 

ηνπο, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο Κ.Α.∆. θαηά ηελ πεξίνδν 

πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, νη λένη ΚΑΓ ζα πξέπεη λα µελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

vii. Δπηρεηξήζεηο πνπ  δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο δελ εθαξκφδεηαη ν Καλ. 

1407/2013 φπσο αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ηεο παξνχζαο. 

viii. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο κε επηρείξεζε πνπ 

ιεηηνπξγνχζε ζηνλ ίδην ρψξν απφ άιιν επαγγεικαηία κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο ζηε ΓΟΤ.  

ix. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κεηά απφ κεηαβίβαζε ή αιιαγή λνκηθήο κνξθήο ή 

δηάιπζε ή/θαη επαλαιεηηνπξγία ή δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο ή εθκίζζσζε απφ ηνπο 

ίδηνπο εηαίξνπο ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ρψξν κε ην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο vii έσο ix ν δπλεηηθά δηθαηνχρνο πξνζθνκίδεη ζρεηηθή ππεχζπλε     

δήισζε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

x. ζνη είραλ εληαρζεί ζε πξνεγνχκελεο δξάζεηο Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΝΔΔ) ηνπ     

ΟΑΔ∆. 

xi. Οη ζπζηεγαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Με ηνλ φξν ζπζηέγαζε λνείηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε ίδην, κε δηαθξηηφ, ρψξν κε άιιε επηρείξεζε. Γελ απνηειεί θξηηήξην 

ραξαθηεξηζκνχ κηαο επηρείξεζεο σο ζπζηεγαδφκελεο, αλ απηή εμππεξεηείηαη (βάζεη 

ηζρχνπζαο ζπκβάζεσο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζε δνκέο ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο φπσο είλαη νη ζεξκνθνηηίδεο, ηα ηερλνινγηθά πάξθα, νη ρψξνη 

ζπλεξγαζίαο/co-workingspaces), απφ θνηλή παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη 

θαηαβάιεη ηηο δαπάλεο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο καδί κε ηηο ινηπέο δαπάλεο απεπζείαο 

ζηνλ ηδηνθηήηε - δηαρεηξηζηή ηνπ ρψξνπ γξαθείσλ ή θαηαζηεκάησλ. ΄απηή ηελ πεξίπησζε 

γηα ηελ απφδεημε ηεο απηνηεινχο επαγγεικαηηθήο έδξαο αξθεί ζηε λφκηκε ζχκβαζε πνπ έρεη 

ζπλάςεη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο, λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ν ρψξνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο έδξαο. Δάλ δηαπηζησζεί ζπζηέγαζε επηρεηξήζεσλ, ν δηθαηνχρνο  

απεληάζζεηαη απφ ηε δξάζε. 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο. 

 4.4 Οη δηθαηνχρνη πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ην αξρηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο ∆ξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.∆.), ην νπνίν ήηαλ επηιέμηκν γηα 

ηελ έληαμήο ηνπο, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο Κ.Α.∆. θαηά 

ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απηνί ζα πξέπεη λα µελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4.3 ηεο παξνχζαο. 

4.5 Η απαζρφιεζε ησλ δπλεηηθά δηθαηνχρσλ µε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κηζζσηνχ είηε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο είηε ζε άιινπο εξγνδφηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο  απνηειεί ιφγν  απέληαμήο ηνπο. 
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4.6 Η επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αλαπηχμνπλ νη δπλεηηθά δηθαηνχρνη πξέπεη λα είλαη 

νξγαλσκέλε ζε απηνηειή επαγγεικαηηθφ ρψξν. Ωο απηνηειήο επαγγεικαηηθφο ρψξνο νξίδεηαη ν 

ρψξνο πνπ απνηειεί ρσξηζηή ηδηνθηεζία, δηαζέηεη απηνλνκία ζηηο παξνρέο θνηλήο  σθέιεηαο (π.ρ. 

ειεθηξηζκφο) θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν σο θαηνηθία (θχξηα ή δεπηεξεχνπζα). 

Γελ επηηξέπεηαη ε κίζζσζε ρψξνπ εάλ ν εθκηζζσηήο είλαη ζχδπγνο ή ζπλδέεηαη κε ηνλ κηζζσηή κε 

ζπγγέλεηα α‟ ή β΄ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή/ θαη εμ αγρηζηείαο. 

4.7 Δπηηξέπεηαη θαη‟ εμαίξεζε  ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζε ρψξν (θαηάιιεια δηακνξθσκέλν) 

εληφο ηεο νηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ ζηηο πεξηπηψζεηο: 

α) γνλέα παηδηνχ ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ, β) αηφκνπ πνπ θξνληίδεη ζηελ νηθία ζχδπγν ή ζπγγελείο 

α΄ βαζκνχ κε αλαπεξία 80% θαη άλσ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη δηθαηνχρνη απαηηείηαη -θαηά ηελ 

αίηεζε- λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ή/θαη πηζηνπνηεηηθά, απφ δεκφζηνπο θνξείο. 

4.8 Η δεκηνπξγία ππνθαηαζηήκαηνο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο δελ παξαβηάδεη ηνπο φξνπο 

ππαγσγήο ζηε δξάζε. 

4.9 Οη επηρεηξήζεηο/δηθαηνχρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ λνκνζεζία πεξί 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

4.10 Πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο, φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 115-117 θαη ζην 

Παξάξηεκα ΥΙΙ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2014, ζην Κεθάιαην ΙΙ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ 

821/2014, ζηνλ Δπηθνηλσληαθφ Οδεγφ γηα ην ΔΠΑ 2014 – 2020 πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Δζληθή 

Αξρή πληνληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ ην Μάην ηνπ 

2015.Η ππνβνιή αηηήζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ζεκαίλεη θαη απνδνρή απφ 

κέξνπο ηνπο ησλ φξσλ δεκνζηφηεηαο. 

 

Άξζξν 5  

∆ηάξθεηα- πνζό ελίζρπζεο 

5.1 Η δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 12 

κελψλ ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία  έλαξμεο  δξαζηεξηφηεηαο  ηεο επηρείξεζεο ζηε ΓΟΤ. 

5.2 Η δξάζε πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 5231/18-1-21 Έθζεζε ηεο ΔΤΘΤ αλαθνξηθά κε 

ηελ ηεθκεξίσζε ππνινγηζκνχ θαη‟ απνθνπή πνζνχ γηα ηε δήισζε δαπαλψλ ηεο δξάζεο 

«Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ Απαζρφιεζεο Νέσλ Διεχζεξσλ 

Δπαγγεικαηηψλ (ΝΔΔ)», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» πνπ πινπνηείηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), φπσο απηή 

εγθξίζεθε απφ ηελ ΔΓΔΛ. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Έθζεζε, ην θαη‟ απνθνπή πνζφ ελίζρπζεο ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ/δηθαηνχρσλ ηεο δξάζεο αλέξρεηαη ζε 14.800 € θαη θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο δφζεηο σο 

εμήο: 

- 1ε δφζε χςνπο 4.000 επξψ, κεηά ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξφηαζεο  (Οξφζεκν Α). 

- 2ε δφζε χςνπο 5.400 επξψ, κεηά ηε ιήμε ηνπ  α‟ εμάκελνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο, 

θαηφπηλ επαιήζεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ (Οξφζεκν Β). 
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- 3ε δφζε χςνπο 5.400 επξψ, κεηά ηε ιήμε ηνπ  β‟ εμάκελνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο, 

θαηφπηλ επαιήζεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ (Οξφζεκν Γ).  

 

Άξζξν 6 

Γηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο 

6.1 Η αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο (επελδπηηθή πξφηαζε) ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ΠΚΔ) πνπ παξέρεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

ζηελ δηεχζπλζε www.ependyseis.gr. 

6.2 Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηα εμήο: 

i. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, νη δπλεηηθά δηθαηνχρνη πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζηε 

δξάζε, ππνβάιινπλ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην ΠΚΔ. 

ii.  Γηα ηε ζχλδεζε ρξήζηε ζην ΠΚΔ απαηηείηαη ε ρξήζε Web browser θαη ε ζχλδεζε ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε   "http://www.ependyseis.gr/mis"πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εγγξαθή ζην 

ζχζηεκα. Καηά ηελ είζνδν ζην ζχζηεκα, δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε δεχγνπο θσδηθνχ πξφζβαζεο 

θαη ζπλζεκαηηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξνκεζεπηεί ν ρξήζηεο θαηφπηλ ζρεηηθήο 

ειεθηξνληθήο Αίηεζεο Απφδνζεο Γηθαησκάησλ Πξφζβαζεο θαη λα δηαζέηεη θαη ην ΑΜΚΑ ηνπ. 

iii. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν 

δπλεηηθά δηθαηνχρνο λα είλαη εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (portal) ηνπ 

ΟΑΔΓ θαη λα δηαζέηεη θσδηθνχο πξφζβαζεο ζε απηφ (Ολνκαζία Υξήζηε θαη πλζεκαηηθφ). 

iv. Η ειεθηξνληθή αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ 

λ.1599/1986 φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη αλαθέξνληαη ζε απηή. Η 

αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε 

επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Ο δπλεηηθά δηθαηνχρνο θέξεη 

ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Δηδηθφηεξα, 

ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζρεηηθά πεδία ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο κε ηα δεηνχκελα 

ζηνηρεία. Η αίηεζε ζπληζηά εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο απφ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Π..) ηνπ ΟΑΔΓ, ηνπ ΔΡΓΑΝΗ (Π ΔΠΔ – 

ΟΑΔΓ- ΔΦΚΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ηεο Α.Α.Γ.Δ., ηνπ e-

ΔΦΚΑ, ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζχινπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ή γηα νκνγελείο). 

v. Σξνπνπνηήζεηο /δηνξζψζεηο ζηα ζηνηρεία ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

κφλν γηα φζν δηάζηεκα ε ειεθηξνληθή αίηεζε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «Πξνζσξηλήο 

Απνζήθεπζεο» ζην ΠΚΔ. Μεηά ηελ «Οξηζηηθή Τπνβνιή» ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζην 

ΠΚΔ δελ είλαη δπλαηή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε/δηφξζσζε απηήο. 

vi. Δπηζπλαπηφκελα έγγξαθα:  

Οη δπλεηηθά δηθαηνχρνη επηζπλάπηνπλ ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε: 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία δειψλνπλ φηη: α) ε επηρείξεζε πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ δελ ζα έρεη ην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο µε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγνχζε 

ζηνλ ίδην ρψξν απφ άιιν επαγγεικαηία κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο ζηε ∆ΟΤ , β) ε επηρείξεζε δε ζα δεκηνπξγεζεί κεηά απφ 

κεηαβίβαζε ή αιιαγή λνκηθήο κνξθήο ή δηάιπζε ή/θαη επαλαιεηηνπξγία ή δεκηνπξγία λέαο 

επηρείξεζεο ή εθκίζζσζε απφ ηνπο ίδηνπο εηαίξνπο ζηνλ ίδην ή ζε άιιν ρψξν κε ην ίδην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη γ) φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο δελ εκπίπηνπλ ζην εμαηξνχκελν 
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αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ Καλ.1407/2013 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι). Δπίζεο, ππνβάιινπλ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία  δειψλνπλ ππεχζπλα φηη βξίζθνληαη εθηφο εθπαίδεπζεο, 

απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο  

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ). 

6.3 Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ 1
νπ 

θχθινπ 

νξίδεηαη ε 10-5-2021 θαη ψξα 13:00 θαη σο εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο  νξίδεηαη ε 10-6-2021 θαη 

ψξα 15:00. 

Ο θάζε επφκελνο θχθινο πξνθεξχζζεηαη κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ θχθινπ θαη κέρξη εμαληιήζεσο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Σν ΠΚΔ δέρεηαη αηηήζεηο κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο αλά θχθιν. 

6.4 Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ππνβάιινληαη απφ ηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε ην 

«εγρεηξίδην ππνβνιήο πξφηαζεο» πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ. 

Σν ΠΚΔ δίλεη θσδηθφ έξγνπ/πξάμεο θαη εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο.   

6.5 Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γίλνληαη δηαζηαπξψζεηο δεδνκέλσλ, ψζηε 

λα επαιεζεπηεί ε αθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη λα απνθεπρζνχλ νη θίλδπλνη απάηεο ζε 

βάξνο ηνπ ελσζηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ.   

6.6 Ο δηθαηνχρνο απνδέρεηαη φηη ηα κελχκαηα πνπ ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) πνπ έρεη δειψζεη επέρνπλ ζέζε 

θνηλνπνίεζεο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ έλαξμε φισλ ησλ έλλνκσλ πξνζεζκηψλ θαη ζπλεπεηψλ. 

6.7 Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο 

γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ)», ηνπ λ.4624/2019 θαζψο θαη ηα φζα νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο 

ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη φιεο 

νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηφζν 

ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ φζν θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο. 

 

Άξζξν 7 

Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο- Έγθξηζε πξάμεωλ 

7.1 ξγαλα αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ 

7.1.1 Γηα ηελ πξσηνβάζκηα αμηνιφγεζε  

Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο δηελεξγνχληαη απφ αμηνινγεηέο 

(έλαο (1) αμηνινγεηήο αλά αίηεζε), νη νπνίνη δηαζέηνπλ εκπεηξία ζρεηηθή κε ην πεξηερφκελν ηεο 

παξνχζαο. Οη αμηνινγεηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ζπληάθηεο πξνηάζεσλ, πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε αλεμαξηεζία, 

κέζσ ηεο ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο γηα ηε κε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Οη αμηνινγεηέο 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ. Οη αμηνινγεηέο δε δχλαληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ έξγσλ. 

 

7.1.2 Γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα αμηνιφγεζε  
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ηε ζπλέρεηα ν Πξντζηάκελνο ηνπ  ΚΠΑ2 ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο άλεξγνο ν/ε αηηψλ/νχζα,  

εμεηάδεη ζε δεχηεξν βαζκφ, θαηαρσξεί θαη νξηζηηθνπνηεί ηελ ηειηθή βαζκνινγία ζην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο ή απνξξηπηηθήο απφθαζεο ησλ πξάμεσλ είλαη ν 

Πξντζηάκελνο ηνπ ΚΠΑ2. 

7.2 Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο  

7.2.1 Με ην πέξαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, αθνινπζεί ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζέλησλ ζρεδίσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΠΚΔ, 

κε επζχλε ηνπ ΟΑΔΓ. Ο ΟΑΔΓ αλαιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηεο δηνξγάλσζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηεο θαηαρψξεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

δεδνκέλσλ ζην ΠΚΔ εθφζνλ απαηηείηαη. 

Η αμηνιφγεζε αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο/επηινγήο πξάμεσλ πξνο έληαμε πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ νξηδφκελε δηαδηθαζία ΓΙ_2_ΚΔ Επιλογή και Έγκπιζη Ππάξηρ ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

Γηαδηθαζηψλ ΓΔ 2014-2020. 

7.2.2 Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ είλαη ζπγθξηηηθή θαη αμηνινγείηαη ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αμηνιφγεζεο, παξάγνληαη απνηειέζκαηα θαηάηαμεο κέζα απφ ην ΠΚΔ, κε θζίλνπζα ζεηξά 

βαζκνιφγεζεο θαη πίλαθαο κε φιεο ηηο παξαδεθηέο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη αηηήζεηο πνπ 

ηειηθά ρξεκαηνδνηνχληαη πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο παξαδεθηψλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, κε φξην ηελ εμάληιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο εληάζζνληαη φιεο νη αηηήζεηο πνπ ηζνβαζκνχλ. 

7.2.3 Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

i. Πίλαθα εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ, ιακβάλνληαο  ππφςε ηελ έκθαζε ζηηο γπλαίθεο 

θαηά  πνζνζηφ  60% επί ησλ εγθξηζεηζψλ αηηήζεσλ. 

ii. Πίλαθα εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ κε εληζρπφκελσλ ιφγσ εμάληιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο. 

iii. Πίλαθα απνξξηθζεηζψλ αηηήζεσλ, ιφγσ αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο. 

7.2.4 Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ δηελεξγείηαη ζε 2 

ζηάδηα: 

ηάδην Α: Έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο πξφηαζεο  

Ο έιεγρνο πιεξφηεηαο ηεο πξφηαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ. 

O έιεγρνο επηιεμηκφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ θαζεζηψηνο αλεξγίαο, εθηφο 

εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ειηθίαο (18-29 εηψλ) γίλεηαη γηα ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο  ρξεκαηνδφηεζεο ζηε δξάζε κέζσ ηνπ ΠΚΔ.  

Σα θξηηήξηα ηνπ ηαδίνπ Α, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαη ε ζεηηθή ηνπο αμηνιφγεζε απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη ην ηάδην Β.  

ηάδην Β: Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ. 

Οη νκάδεο θξηηεξίσλ είλαη νη θάησζη: 

1ε Οκάδα θξηηεξίσλ «Πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηεο πξάμεο»  
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Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνινγνχληαη: 

α. ε ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κε αλαθνξά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξάμεο, 

β. ε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ  ππαγσγήο δηθαηνχρνπ έηζη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Πξφζθιεζε (πρ. εγγεγξακκέλε αλεξγία, ζπκπιήξσζε εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θιπ), 

γ. ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο σο πξνο ηελ πεξίνδν 

επηιεμηκφηεηαο ηεο δξάζεο θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηνπ θαζεζηψηνο θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ πνπ έρεη επηιεγεί θάζε θνξά γηα ηελ πξάμε. 

Σα θξηηήξηα είλαη δπαδηθά (λαη/φρη). Πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε πξάμε λα ιακβάλεη 

ΝΑΙ ζε φια ηα θξηηήξηα.   

2ε
 
Οκάδα Κξηηεξίσλ: «Δλζσκάησζε νξηδφληησλ πνιηηηθψλ θαη ηήξεζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ»  

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνινγνχληαη: 

α. ε ηήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ, 

β. ζπκβαηφηεηα πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε ην "χζηεκα Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία" (ηζρχεη κφλν γηα 

NEETS 15-29 εηψλ), 

γ. ε ζπκβαηφηεηα ηεο πξάμεο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 

δ. ε πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο, 

ε. ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Σα θξηηήξηα είλαη δπαδηθά (λαη/ φρη). Πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε πξάμε λα ιακβάλεη 

ΝΑΙ ζε φια ηα θξηηήξηα.   

3ε
 
Οκάδα Κξηηεξίσλ: «θνπηκφηεηα πξάμεο, (70%)» 

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνινγνχληαη: 

α. ε αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, 

β. ε απνδνηηθφηεηα πξάμεο, 

γ. ε βησζηκφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα, αμηνπνίεζε, 

δ. ε θαηλνηνκία, 

ε. ε δηθηχσζε, 

ζη. ε ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε άιια έξγα πνπ είλαη είηε 

νινθιεξσκέλα είηε ζε εμέιημε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ ή άιισλ πξνγξακκάησλ. 

Σα θξηηήξηα αμηνινγνχληαη κε βαζκνιφγεζε (θιίκαθα 0-10) θαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ 

επηκέξνπο θξηηεξίσλ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ.  

Πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο: Η πξάμε πξέπεη λα ιακβάλεη ζε  θάζε επηκέξνπο θξηηήξην 

βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ κεδέλ (0). Η κέγηζηε  βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη κία 

πξάμε είλαη: 60 βαζκνί. Ωο ειάρηζην φξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη βαζκφο ≥ 25. 

4ε
 
Οκάδα Κξηηεξίσλ: «Ωξηκφηεηα πξάμεο, (30%)» 

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνινγνχληαη: 

α. ην ζηάδην εμέιημεο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο ηεο πξάμεο, 

β. ν βαζκφο πξνφδνπ δηνηθεηηθψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ. 

Σα θξηηήξηα αμηνινγνχληαη κε βαζκνιφγεζε (θιίκαθα 0-10) θαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ 

επηκέξνπο θξηηεξίσλ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ.  
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Πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο: Η πξάμε πξέπεη λα ιακβάλεη ζε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην 

βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ κεδέλ (0). Ωο ειάρηζην φξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη βαζκφο  ≥8. 

7.2.5 Οη έιεγρνη  ησλ  ζηαδίσλ Α  θαη Β απαηηνχλ ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Η 

βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ πξνθχπηεη απφ ην βαζκφ αμηνιφγεζεο επί ηνλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο 

ηνπ. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο 

βαζκνινγίαο θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ επί ηνλ ζπληειεζηή ζηάζκηζήο ηεο θαη πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλεη ην ειάρηζην φξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο.  

Η κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

7.3 Πξσηνβάζκηα Αμηνιφγεζε 

ηνλ αμηνινγεηή εκθαλίδνληαη ζην Π..Κ.Δ. ζηελ ελέξγεηα «Αμηνιφγεζε» φια ηα πεδία ηα νπνία 

θαηαρσξήζεθαλ απφ ηνλ δπλεηηθά δηθαηνχρν ηεο ελίζρπζεο θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο. ια ηα 

πεδία απηήο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηνλ αμηνινγεηή κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πνπ πξνζθφκηζε ν δπλεηηθφο 

δηθαηνχρνο. 

Ο αμηνινγεηήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο, ηα δεδνκέλα ηεο ππνβνιήο, ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ θαη ηηο νδεγίεο βαζκνιφγεζεο εθάζηνπ θξηηεξίνπ αμηνινγεί ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

θάζε ζηαδίνπ θαη εηζάγεη ηελ ζρεηηθή βαζκνιφγεζε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ. ηε ζπλέρεηα ν 

αμηνινγεηήο εηζάγεη ζην ΠΚΔ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ζηαδίσλ Α θαη Β θαζψο θαη ηελ 

βαζκνινγία θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαηαγξάθεηαη  κέζα ζην ΠΚΔ. 

ε θάζε πεξίπησζε ν αμηνινγεηήο δηελεξγεί πιήξσο ηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνινγεί θαη βαζκνινγεί 

φια ηα θξηηήξηα αλεμάξηεηα εάλ ζην ζηάδην Α ή Β ε πξφηαζε θξίλεηαη κε πιήξεο ή/θαη κε 

παξαδεθηή. 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αμηνινγήζεσλ, ε αμηνιφγεζε πξνρσξά ζην επφκελν 

ζηάδην αμηνιφγεζεο. 

7.4 Γεπηεξνβάζκηα Αμηνιφγεζε 

7.4.1 Ο Πξντζηάκελνο νξηζηηθνπνηεί ηελ ηειηθή βαζκνινγία θαη ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν ηεο θάζε πξφηαζεο έρνληαο ηελ επζχλε ειέγρνπ ηεο αμηνιφγεζεο θαη φπνπ θξίλεη 

ζθφπηκν ηελ αλαβαζκνιφγεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο πξφηαζεο κεηά απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Πξντζηάκελνο δηελεξγεί ηελ αμηνιφγεζε θαζψο θαη ηα πεδία, ηα νπνία 

αμηνινγεί είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηνπ πξσηνβάζκηνπ αμηνινγεηή. 

7.4.2 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο παξάγεηαη απφ ην ΠΚΔ πίλαθαο θαηάηαμεο 

απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο θαζψο θαη πίλαθαο κε φιεο ηηο κε 

παξαδεθηέο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Οη αηηήζεηο πνπ ηειηθά ρξεκαηνδνηνχληαη πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ παξαδεθηψλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, θαη κέρξη 

ηελ εμάληιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, ιακβάλνληαο  ππφςε ηελ έκθαζε 

ζηηο γπλαίθεο θαηά  πνζνζηφ  60% επί ησλ εγθξηζεηζψλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ  

i. Πίλαθα εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ  
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ii. Πίλαθα εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ κε εληζρπφκελσλ, ιφγσ εμάληιεζεο πξνυπνινγηζκνχ 

πξφζθιεζεο 

iii. Πίλαθα απνξξηθζεηζψλ αηηήζεσλ, ιφγσ κε παξαδεθηήο αίηεζεο ή αξλεηηθήο 

αμηνιφγεζεο. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνηάζεσλ κε ηελ ηειεπηαία πξνο ελίζρπζε αίηεζε πξνηείλνληαη γηα 

έληαμε φιεο νη αηηήζεηο πνπ ηζνβαζκνχλ. 

7.4.3 Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο επηκέξνπο πίλαθεο ηεο παξ. 7.4.2 πεξηιακβάλνληαη (ελδεηθηηθά θαη 

φρη πεξηνξηζηηθά) ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

i.  Η ηειηθά δηακνξθνχκελε ζπλνιηθή βαζκνινγία. 

ii. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

iii.Ο επηρνξεγνχκελνο Π/Τ. 

 

7.4.4 Κάζε δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζε ηνπ,  γηα ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Οη πίλαθεο αλαξηψληαη ζην  site ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr)  θαη ηνπ ΠΚΔ 

(www.ependyseis.gr/mis).  

 

7.5 Γηαδηθαζία Δλζηάζεσλ 

Με ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο δπλεηηθνχο 

δηθαηνχρνπο λα αζθήζνπλ έλζηαζε. 

Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ, εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο έλζηαζεο γίλεηαη ζην ΠΚΔ κε ζπκπιήξσζε 

ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ηνπ ζεκείνπ «Αίηεζε Έλζηαζεο» ηνπ ΠΚΔ. 

ιεο νη ελζηάζεηο κε ηα ηπρφλ πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δθδίθαζεο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο (Απφθαζε Γ..: 

635/8.3.2016 (Β‟  1708) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ην 

ΚΠΑ 2 ηνπ δπλεηηθά δηθαηνχρνπ, θαηφπηλ δηαβίβαζήο ηνπο απφ ηα αξκφδηα ΚΠΑ 2 κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν. Οη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο εθδίδνληαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έλζηαζεο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο πξνζθεχγνληεο. Η 

Γξακκαηεία ηεο  Δπηηξνπήο Δθδίθαζεο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ κεηά ηελ εμέηαζε ησλ 

ελζηάζεσλ νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνπο 

πξνζθεχγνληεο, θαη ζην αξκφδηα Τπεξεζία (ΚΠΑ2). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ ελεξγνπνηείηαη εθ λένπ ε δηαδηθαζία 

Έθδνζεο Πίλαθα Απνηειεζκάησλ θαη εθδίδνληαη ζπκπιεξσκαηηθνί Πίλαθεο εγθεθξηκέλσλ 

αηηήζεσλ πνπ αλαξηψληαη ζηo site ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr)  θαη ηνπ ΠΚΔ 

(www.ependyseis.gr/mis).  

Οη αηηήζεηο  ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα 

εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ εληάζζνληαη επίζεο ζηε δξάζε ρσξίο λα επεξεάδεηαη ν πίλαθαο 

εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ  7.4.2.   

 

 

 

http://www.ependyseis.gr/mis
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7.6  Έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη  δελ έρνπλ πξνβεί ζε  έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ κεηά ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, πξνβαίλνπλ ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο (έγθξηζεο) ηεο πξφηαζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε 30 εκεξψλ κεηά απφ αίηεζε 

επηκήθπλζεο ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ 60 εκεξψλ εθ κέξνπο ηνπ δπλεηηθά δηθαηνχρνπ θαη κεηά απφ 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ΚΠΑ2. 

Οη δηθαηνχρνη κεηά ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηελ απφθαζε έληαμεο  απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κέζσ ΠΚΔ 

αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζήο ηνπο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ΑΦΜ ηνπο, ηεο 

επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο, ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο θαη φζσλ άιισλ ζηνηρείσλ δελ είραλ 

θαηαρσξηζζεί θαηά ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο δηελεξγείηαη έιεγρνο πιήξσζεο ηνπ ειηθηαθνχ 

θξηηεξίνπ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλέξγνπ  θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ (ζεκεία α. θαη β. ηεο παξ. 4.1 ηνπ άξζξνπ 4). 

Δπηπιένλ, ειέγρεηαη φηη ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα εγθεθξηκέλσλ 

αηηήζεσλ  θαη φηη έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ. 

7.7 Έληαμε πξάμεσλ θαη Γεκνζηφηεηα ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ 

Η έληαμε ησλ έξγσλ ζηε δξάζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ. 

Ο ΟΑΔΓ είλαη ππεχζπλνο γηα λα δεκνζηνπνηεί  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα θάζε 

εγθεθξηκέλν έξγν, αλαθέξνληαο ηελ θαηεγνξία παξέκβαζεο θαη ηνλ ζηφρν απηνχ, ηελ επσλπκία ηεο  

ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο, ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην χςνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ Πεξηθέξεηα εγθαηάζηαζεο. Σα ζηνηρεία ησλ κε εγθεθξηκέλσλ έξγσλ δελ 

δεκνζηνπνηνχληαη. 

 

Άξζξν 8 

Γηαδηθαζία πινπνίεζεο- Παξαθνινύζεζε πξάμεωλ 

8.1 Παξαθνινχζεζε πξάμεσλ 

8.1.1 θνπφο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πξάμεσλ είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξάμεσλ. Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή κέζσ ηνπ ΠΚΔ, φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε δξάζε φπσο είλαη ην αίηεκα θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο θαη ηπρφλ 

αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο. 

Η παξαθνινχζεζε ησλ πξάμεσλ ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ επαιεζεχζεσλ. Οη επαιεζεχζεηο 

είλαη επηηφπηεο θαη δηνηθεηηθέο. 

Κάζε αίηεκα θαηαβνιήο ελίζρπζεο ελεξγνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ηεο έθζεζεο επαιήζεπζεο θαη 

έθζεζεο πηζηνπνίεζεο ζην ΠΚΔ. Σν αίηεκα γηα θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

δηθαηνχρν ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΠΚΔ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά φπσο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ παξ. 8.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

8.1.2 Οη επαιεζεχζεηο ηεο δξάζεο δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ππ‟ αξηζκ. 2/82850/0022/2013 (487 ΤΟΓΓ).  

Οη δηνηθεηηθέο ή/θαη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη 

ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο  θαη Διέγρνπ ηνπ Δ.Π (ΓΔ), ζηε κε αξηζκ.πξση. 126829/ΔΤΘΤ 
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1217/8.12.2015 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ 

«χζηεκα δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε 

Πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, ζχκθσλα κε ην άξζ. 

22 ηνπ λ. 4314/2014» θαη ζχκθσλα πξνο ηα άξζξα 21 ηνπ λ. 4314/2013 θαη 125 παξ. 4,5,6 θαη 71 

ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013. 

χκθσλα κε ην άξζξν 29 «Γηνηθεηηθή ζπλδξνκή Ο.Α.Δ.Γ. - Πξνζηαζία ειεγθηψλ Ο.Α.Δ.Γ.» 

ηνπ λ. 4144/2013:  

«i. Οη πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθέο αξρέο, νη δηθαζηηθέο ππεξεζίεο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη 

νη ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ θάζε αηηνχκελε ζπλδξνκή 

ηδηαίηεξα κε ηελ παξνρή ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. κεραλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

ii. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ ππάιιεινη ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ε ειεγθηηθή 

δηαδηθαζία δελ παξαθσιχεηαη απφ ηνπο ειεγρφκελνπο. Δλδερφκελε παξαθψιπζε δχλαηαη λα 

απνηειέζεη ιφγν απέληαμήο ηνπο απφ ηε δξάζε ή δηαθνπήο ηεο παξνρήο πξνο απηνχο. Οη ειεγθηέο 

ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. δελ δηψθνληαη θαη δελ ελάγνληαη γηα γλψκε πνπ δηαηχπσζαλ ή πξάμε πνπ 

δηελήξγεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.». 

8.1.3 Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί 

επαιεζεχζεηο ζηνλ ΟΑΔΓ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο Δλδηάκεζνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο. Έιεγρνη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο δηελεξγνχληαη 

απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο, ηελ Αξρή Διέγρνπ (ΔΓΔΛ) θαζψο θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. 

8.1.4 Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαηά ηελ επηηφπηα/δηνηθεηηθή επαιήζεπζε παξάβαζε ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ ηεο δξάζεο  θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο, εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ ΚΠΑ 2.   

Δάλ  θαηά ηελ επηηφπηα ή/θαη δηνηθεηηθή επαιήζεπζε θαη κεηά ηελ θαηαβνιή νπνηνδήπνηε πνζνχ 

ελίζρπζεο,  δηαπηζηψλεηαη παξαηππία απηή αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε επαιήζεπζεο πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο κε θαηάιιειε ηεθκεξίσζε θαη αλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

παξαβηάζηεθαλ. Ο δηθαηνχρνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, εληφο δέθα πέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή απφ απηφλ ηεο έθζεζεο επαιήζεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο κε 

αξηζκ.πξση. 126829/ΔΤΘΤ 1217/8.12.2015  απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή αληηξξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηηφπηα 

θαη ηε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε, κεηά ηελ παξαιαβή -εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ- ηεο έθζεζεο 

πηζηνπνίεζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην ΠΚΔ. 

8.2  Δμφθιεζε Γαπαλψλ Τινπνίεζεο 

8.2.1 Τπνβνιή αίηεζεο γηα θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο 

Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο, ν δηθαηνχρνο 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο, επηζπλάπηνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ ΠΚΔ πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ΚΠΑ2. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείιεη λα επηζπλάςεη ν δηθαηνχρνο ζην ΠΚΔ  είλαη ηα εμήο: 

1. Πξνζσπνπνηεκέλε Πιεξνθφξεζε απφ ην TaxisNet (κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο gsis.gr) κε ηα 

ζηνηρεία Μεηξψνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ θαη Μεηξψνπ Δπηρείξεζεο (κε ηα Αλαιπηηθά 

ηνηρεία Δγθαηαζηάζεσλ). 
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2. Άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη, ηελ νπνία δχλαηαη λα δηαζέηεη ή ν ίδηνο ν 

δηθαηνχρνο ή έλαο ηνπιάρηζηνλ απαζρνινχκελνο κε πιήξε απαζρφιεζε ζηελ επηρείξεζε. ε 

πεξίπησζε πνπ ηε δηαζέηεη απαζρνινχκελνο, ηφηε επηζπλάπηεηαη θαη Έληππν Δ4 Π ΔΡΓΑΝΗ 

(πίλαθαο πξνζσπηθνχ). 

3. Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο δξαζηεξηφηεηαο ή/θαη εγθαηάζηαζεο (κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο https://notifybusiness.gov.gr/), γηα δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ην 

θαζεζηψο ηεο γλσζηνπνίεζεο (ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4442/2016 (Α‟ 230) θαη ηελ ΤΑ νηθ. 

32790/392/Φ.15/2017 (Β‟1061). 

4. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε Αλαγγειίαο ή Βεβαίσζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ 

ππάγνληαη ζην θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο (ζχκθσλα κε ην λ. 3982/2011 θαη ηηο ζρεηηθέο 

αδεηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο). 

8.2.2 Τπνβνιή αίηεζεο γηα θαηαβνιή ηεο δεχηεξεο δφζεο 

Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο, ν δηθαηνχρνο 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα θαηαβνιή ηεο δεχηεξεο δφζεο, επηζπλάπηνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ ΠΚΔ πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ΚΠΑ2. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείιεη λα επηζπλάςεη ν δηθαηνχρνο ζην ΠΚΔ  είλαη ηα εμήο: 

1. Πξνζσπνπνηεκέλε Πιεξνθφξεζε απφ ην TaxisNet (κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο gsis.gr) κε ηα 

ζηνηρεία Μεηξψνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ θαη Μεηξψνπ Δπηρείξεζεο (κε ηα Αλαιπηηθά 

ηνηρεία Δγθαηαζηάζεσλ). 

2. Γλσζηνπνίεζε κεηαβνιψλ ιεηηνπξγίαο δξαζηεξηφηεηαο ή/θαη εγθαηάζηαζεο (κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο https://notifybusiness.gov.gr/), γηα δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ην 

θαζεζηψο ηεο γλσζηνπνίεζεο. 

3. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε αλαγγειίαο ή Βεβαίσζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ 

ππάγνληαη ζην θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο. 

4. χλνςε εζφδσλ εμφδσλ απφ ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα myData ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ειεθηξνληθά 

βηβιία ΑΑΓΔ) γηα ην επηρνξεγνχκελν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο.  

5. Αηνκηθφο Λνγαξηαζκφο Αζθάιηζεο (κέζσ ηνπ Π e-ΔΦΚΑ). 

8.2.3 Τπνβνιή αίηεζεο γηα θαηαβνιή ηεο ηξίηεο δφζεο 

Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο, ν 

δηθαηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα θαηαβνιή ηεο ηξίηεο δφζεο, επηζπλάπηνληαο ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ ΠΚΔ πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ΚΠΑ2. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείιεη λα επηζπλάςεη ν δηθαηνχρνο ζην ΠΚΔ  είλαη ηα εμήο: 

1. Πξνζσπνπνηεκέλε Πιεξνθφξεζε απφ ην TaxisNet (κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο gsis.gr) κε ηα 

ζηνηρεία Μεηξψνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ θαη Μεηξψνπ Δπηρείξεζεο (κε ηα Αλαιπηηθά 

ηνηρεία Δγθαηαζηάζεσλ). 

2. Γλσζηνπνίεζε κεηαβνιψλ ιεηηνπξγίαο δξαζηεξηφηεηαο ή/θαη εγθαηάζηαζεο (κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο https://notifybusiness.gov.gr/), γηα δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ην 

θαζεζηψο ηεο γλσζηνπνίεζεο. 

3. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε αλαγγειίαο ή Βεβαίσζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ 

ππάγνληαη ζην θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο. 
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4. χλνςε εζφδσλ εμφδσλ απφ ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα myData ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ειεθηξνληθά 

βηβιία ΑΑΓΔ) γηα ην επηρνξεγνχκελν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο.  

5. Αηνκηθφο Λνγαξηαζκφο Αζθάιηζεο (κέζσ Π e-ΔΦΚΑ). 

8.3 Γηελέξγεηα Δπηηφπηαο Δπαιήζεπζεο 

Οη επηηφπηεο επαιεζεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΔΓ ζηνλ ρψξν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

Θα δηελεξγεζνχλ ηξεηο (3) επηηφπηεο επαιεζεχζεηο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ σο άλσ αηηεκάησλ γηα 

θαηαβνιή ελίζρπζεο θαη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο θάζε δφζεο.  

Η αλάζεζε ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ ζε ειεγθηέο, γίλεηαη κε απφθαζε απφ ηα αξκφδηα 

Σκήκαηα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ, ζχκθσλα κε ηε κε 

αξηζκ. 1952/39/15.7.2016 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ ΟΑΔΓ, φπσο ηζρχεη. 

Γηα ηηο επαιεζεχζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ην ηζρχνλ λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, ε 

απφθαζε έληαμεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο επαιήζεπζεο ζπληάζζεηαη ε έθζεζε επηηφπηαο επαιήζεπζεο ηεο πξάμεο, 

ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν δηθαηνχρνο θαη ηαπηφρξνλα ηνπ επηδίδεηαη αληίγξαθν ηεο έθζεζεο. Σν 

έληππν ηεο έθζεζεο επαιήζεπζεο ζα απνηειεί επηζπλαπηφκελν έγγξαθν ζηελ έθζεζε  πηζηνπνίεζεο 

γηα ηελ θαηαβνιή ηεο θάζε δφζεο θαη ζα θαηαρσξείηαη ζην ΠΚΔ. 

Καηά ηελ επηηφπηα επαιήζεπζε ειέγρνληαη κεηαμχ άιισλ: 

1. Η πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα 

2. Η ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζε απηφλνκν επαγγεικαηηθφ ρψξν ζε απηφλνκν επαγγεικαηηθφ 

ρψξν (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Πξνζσπνπνηεκέλεο Πιεξνθφξεζεο απφ ην TaxisNet), ζηνλ 

νπνίν δελ ζπζηεγάδεηαη άιιε επηρείξεζε νχηε ρξεζηκνπνηείηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν σο 

θαηνηθία, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 

3. Αλ έρεη αλαξηεζεί ε επίζεκε αθίζα ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο 

επηρείξεζεο.                                     

8.4 Γηελέξγεηα Γηνηθεηηθήο Δπαιήζεπζεο 

Μεηά ην αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ γηα θαηαβνιή ελίζρπζεο θαη  ηε δηελέξγεηα ηεο επηηφπηαο 

επαιήζεπζεο, ην Γξαθείν Παξαθνινχζεζεο Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο πξνβαίλεη ζε 

δηνηθεηηθή επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη επηζπλάςεη ν δηθαηνχρνο. ηε ζπλέρεηα ν 

Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο. Η έθζεζε πηζηνπνίεζεο 

θαηαρσξείηαη ζην ΠΚΔ. 

8.5  Καηαβνιή ελίζρπζεο 

Σν Γξαθείν Παξαθνινχζεζεο Πξνγξακκάησλ Δλεξγεηηθψλ Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο (Κ.Π.Α.2), χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γηα θάζε δφζε απφ ηνλ δηθαηνχρν θαζψο θαη ηελ 

επηηφπηα θαη δηνηθεηηθή επαιήζεπζε, πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ηεο θάζε δφζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ιφγνο απφξξηςεο θαηαβνιήο νπνηαζδήπνηε δφζεο εμαηηίαο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πέξαλ ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ.  8.2 ηνπ άξζξνπ 8, 

ή εμαηηίαο ηεο ππνβνιήο ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηφηε ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο 

(ΚΠΑ 2) κε απφθαζή ηνπ  πξνβαίλεη ζε απφθαζε απφξξηςεο θαηαβνιήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ. 

Δίλαη δπλαηή ε επηκήθπλζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 30 εκεξψλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο 

(ΚΠΑ 2) ηνπ ΟΑΔΓ. 
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Η θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ απνγξαθηθνχ  δειηίνπ εηζφδνπ 

κέζα ζην ΠΚΔ. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζα έπεηαη ηεο απφθαζεο έληαμεο 

βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

Η θαηαβνιή ηεο ηξίηεο θαη ηειεπηαίαο δφζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ απνγξαθηθνχ 

δειηίνπ εμφδνπ κέζα ζην ΠΚΔ. 

8.6 Τπνβνιή αληηξξήζεσλ 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ησλ  δηθαηνχρσλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο ηνπ 

ΟΑΔΓ, επηιχεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο Δθδίθαζεο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ 

(Απφθαζε Γ..: 635/8.3.2016 (Β‟  1708)) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Οη αληηξξήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ, εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξψλ (30) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αληηξξήζεσλ γίλεηαη ζην 

ΠΚΔ κε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πεδίσλ ηνπ ζεκείνπ «ΑΝΣΙΡΡΗΔΙ» ηνπ ΠΚΔ. 

ιεο νη αληηξξήζεηο κε ηα ηπρφλ πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δθδίθαζεο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

νπνίαο αλήθεη ην ΚΠΑ 2 ηνπ δηθαηνχρνπ, θαηφπηλ δηαβίβαζήο ηνπο απφ ηα αξκφδηα ΚΠΑ 2 κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν. Οη απνθάζεηο επί ησλ αληηξξήζεσλ, νη νπνίεο είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο 

θαη αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο δξάζεο πνπ παξαβηάζηεθαλ εθδίδνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο πξνζθεχγνληεο. Η 

Γξακκαηεία ηεο  Δπηηξνπήο Δθδίθαζεο Δλδηθνθαλψλ Πξνζθπγψλ κεηά ηελ εμέηαζε ησλ 

αληηξξήζεσλ νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνπο 

πξνζθεχγνληεο θαη ζην αξκφδην ΚΠΑ2. 

 

Άξζξν 9  

Σξνπνπνηήζεηο 

9.1 Γηαδηθαζία Σξνπνπνηήζεσλ Δπελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

Αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ειεθηξνληθά ζην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ), θαηαρσξψληαο ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ζεκείνπ «ΑΙΣΗΜΑ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ» ηνπ ΠΚΔ. Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ην αίηεκά ηνπ. Σν αίηεκα ηξνπνπνίεζεο εγθξίλεηαη 

εθφζνλ δελ αιινηψλεηαη ε θχζε θαη νη ζηφρνη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ηεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο αμηνινγεί ην αίηεκα θαη πξνβαίλεη ζε έγθξηζε ή 

απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. 

Οη δηθαηνχρνη κεηά ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηελ απφθαζε έληαμεο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ  ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κέζσ ΠΚΔ αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ΑΦΜ ηνπο, ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο, ηεο 

λνκηθήο ηνπο κνξθήο θαη φζσλ άιισλ ζηνηρείσλ  δελ είραλ θαηαρσξηζζεί θαηά ηελ αίηεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο. 
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9.2 Σξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο 

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο σο αθνινχζσο: 

1. Αιιαγή ππεχζπλνπ έξγνπ. 

2. Μεηαβνιή επσλπκίαο ή/θαη λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο. 

3. Αιιαγή έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ηφπνπ εγθαηάζηαζεο. 

4. Παξάηαζε νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο. 

ε θάζε πεξίπησζε νη δηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ θέξνπλ ηελ επζχλε ψζηε νη σο άλσ 

ηξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο λα κελ νδεγνχλ ζε απφθιηζε απφ ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηεο 

παξνχζαο θαη ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

 

Άξζξν 10  

Οινθιήξωζε πξάμεωλ 

Μεηά ηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο επαιήζεπζεο ησλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Πξάμεο, θαη κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηά ηεο θαη ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο πηζηνπνίεζεο, ν Πξντζηάκελνο πξνβαίλεη ζηε 

ζχληαμε ηεο Βεβαίσζεο Οινθιήξσζεο Πξάμεο κέζσ ηνπ ΠΚΔ, ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζηνλ 

Γηθαηνχρν. 

Με ηε Βεβαίσζε απηή: 

I. βεβαηψλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο (ηα 

παξαδνηέα, ε επίηεπμε ηεο ηηκήο ζηφρνπ ησλ δεηθηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο Πξάμεο), 

II. βεβαηψλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηθαηνχρνπ 

θαη απνηππψλεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο επαιήζεπζεο δαπαλψλ (ζπλνιηθή δαπάλε θαη 

αληηζηνηρνχζα δεκφζηα δαπάλε) φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ελδηάκεζσλ Αηηεκάησλ 

Πιεξσκήο θαζψο θαη ηνπ ηειηθνχ Αηηήκαηνο, 

III. νξίδεηαη ην ηειηθφ θαηαβιεηέν πνζφ ηεο δεκφζηαο ζπλεηζθνξάο, 

IV. θαζνξίδεηαη ην ηειηθφ ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο Πξάμεο, 

V. δηαπηζηψλεηαη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ πνπ ηίζεληαη ζηελ απφθαζε 

έληαμεο  θαη εηδηθφηεξα απηέο πεξί δεκνζηφηεηαο,  πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ θαη ππνβνιήο 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, 

VI. δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ Γηθαηνχρνπ κε ηπρφλ ζπζηάζεηο πξνγελέζηεξσλ 

επαιεζεχζεσλ/ επηζεσξήζεσλ/ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζηελ πξάμε. 

Η αξκφδηα Τπεξεζία θνηλνπνηεί ηε Βεβαίσζε Οινθιήξσζεο Πξάμεο ζηνλ δηθαηνχρν. ια ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο αξρεηνζεηνχληαη ζηνλ Φάθειν Πξάμεο. 

 

Άξζξν 11 

Τπνρξεώζεηο Γηθαηνύρωλ 

 

α) Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα. 
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β) Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα εληζρπζεί απφ άιιν Δζληθφ ή Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ίδηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή ηκήκαηνο απηήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

επηβάιιεηαη νιηθή επηζηξνθή ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο.    

γ) Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο νθείιεη λα κελ δηαθφςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα ιεηηνπξγεί  γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη 

επηζηξνθή ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο αλαινγηθά πξνο ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία δελ 

εθπιεξψζεθαλ νη απαηηήζεηο. 

δ) Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα κελ κεηαβάιεη νπζηαζηηθά ηελ εληζρπζείζα επέλδπζε θαη θαηά ηξφπν 

πνπ επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηνπο φξνπο πινπνίεζεο ή πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

ππνλφκεπζε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ ηεο. 

ε) Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο νθείιεη λα ηεξεί ηελ Δλσζηαθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, ηε κε δηάθξηζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. 

ζη) Δπίζεο ν δηθαηνχρνο ησλ ελίζρπζεο πξέπεη: 

 Να πξαγκαηνπνηεί ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ  πζηήκαηνο Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) δηαζθαιίδνληαο ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβάιιεη ζην ΠΚΔ. 

 Να ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ θάθειν ηεο πξάμεο µε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ απνπιεξσκή ηεο. ια ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηξία (3) 

ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ Δ.Π. θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ∆εµνζίνπ ή 

ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθφζνλ δεηεζεί ζρεηηθφο έιεγρνο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε γηα δέθα (10) έηε κεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο ηειεπηαίαο ελίζρπζεο. Σα αλσηέξσ έγγξαθα 

δηαηεξνχληαη ππφ ηε κνξθή είηε πξσηνηχπσλ είηε αληηγξάθσλ ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο 

απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ 

εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή φπσο νξίδεη ην άξζξν 140 ηνπ 

Καλ. 1303/2013 (δηαζεζηκφηεηα εγγξάθσλ). 

 Να ιακβάλεη φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεµα XII ηνπ Καλ. 

1303/2013 θαη εηδηθφηεξα: 

1. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζνπλ ζε εκθαλέο 

ζεκείν ηεο επηρείξεζεο αθίζα αλαθνξηθά µε ηε ζπλδξνκή ηνπ ηακείνπ ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ. 

2. Να ελεκεξψλεη ην θνηλφ ζρεηηθά µε ηελ ζηήξημε πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ην ΔΚΣ  

παξέρνληαο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπο, εάλ ππάξρεη, ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πξάμεο, 

αλάινγεο πξνο ην επίπεδν ηεο ζηήξημεο, πνπ πεξηιαµβάλεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

απνηειέζµαηά ηεο θαη επηζεκαίλνπλ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

3. Να απνδέρνληαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηνλ θαηάινγν ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π. πνπ 

δεκνζηνπνηεί ν ΔΦ), ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.espa.gr, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 115 θαη ζην Παξάξηεµα ΥΙΙ ηνπ Καλ. 1303/2013, θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη: ε 

νλνκαζία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο πξάμεο, ζχλνςε ηεο πξάμεο, εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πξάμεο, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξάμεο, ζπλνιηθή επηιέμηκε δαπάλε, πνζνζηφ 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ή άιιε θαηάιιειε έλδεημε ηεο 

ηνπνζεζίαο, ρψξα, νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο παξέκβαζεο ηεο πξάμεο. 
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Άξζξν 12 

Γηαθνπή – Γεκνζηνλνκηθή δηόξζωζε 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε φξνπ ή φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ, κεηά απφ νπνηαδήπνηε 

θαηαβνιή πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο ζηελ επηρείξεζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 7 θαη 

8 ηνπ λ. 1262/1982 (Α‟  70), φπσο ηζρχεη, γηα ηελ απφδνζε ζηνλ ΟΑΔΓ θαη ζπγθεθξηκέλα: «7. 

Δξγνδφηεο πνπ νπσζδήπνηε επηρνξεγήζεθαλ βάζεη πξνγξάκκαηνο θαη παξαβαίλνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο γηα ηελ 

πξφζιεςε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε κε απφιπζε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

επηδνηείηαη θαη γεληθά ηελ εθαξκνγή ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ αλάινγνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο, πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζεο (επηρνξεγνχκελεο 

θαη κε) ησλ κηζζσηψλ πνπ θαζνξίδεη ην πξφγξακκα. 8. Η επηζηξνθή ησλ πνζψλ γίλεηαη κέζα ζε 15 

κέξεο απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ ΟΑΔΓ. ε πεξίπησζε κε επηζηξνθήο απηψλ κέζα ζην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, ζπληάζζεηαη πξάμε βεβαίσζεο νθεηιήο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ. Η πξάμε απηή απνζηέιιεηαη ζην αξκφδην Γεκφζην Σακείν γηα βεβαίσζε 

θαη είζπξαμε απηψλ. Η είζπξαμε ησλ παξαπάλσ εζφδσλ ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηα Γεκφζηα Σακεία γίλεηαη  

χζηεξα απφ ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ Γ/ηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

98 ηνπ λ.δ. 321/1969 «πεξί Κψδηθνο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ».  

Δπίζεο, εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ ΝΓ 356/74 θαη ησλ άξζξσλ 98, 136 ηνπ 

λ.4270/2014.  

ζνλ αθνξά ζηε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε  εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο κε αξηζκ. πξση. 126829/EΤΘΤ 1217/8.12.2015 (Β ́ 2784) «Σύζηημα δημοζιονομικών 

διοπθώζεων και διαδικαζίερ ανάκηηζηρ ασπεωζηήηωρ ή παπανόμωρ καηαβληθένηων ποζών από 

πόποςρ ηος κπαηικού πποϋπολογιζμού για ηην ςλοποίηζη ππογπαμμάηων ζςγσπημαηοδοηούμενων ζηο 

πλαίζιο ηος ΕΣΠΑ 2014-2020, ζύμθωνα με ηο άπθ. 22 ηος ν. 4314/2014 ζε ζςνδςαζμό με ηιρ 

διαηάξειρ ηηρ με απιθμ.11319/9.9.2016» ςποςπγικήρ απόθαζηρ (Β’ 3048). Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ 

έθδνζε απνθάζεσλ δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο είλαη ην Γξαθείν Παξαθνινχζεζεο Δλεξγεηηθψλ 

Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε θαη αλάθηεζε 

ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

33 ηνπ λ. 4314/2014, ην πξνο αλάθηεζε πνζφ επηζηξέθεηαη εληφθσο απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο. Σν επηηφθην πνπ 

εθαξκφδεηαη είλαη ην επηηφθην αλαθνξάο πνπ νξίδεηαη γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Διιάδα θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην V ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 794/2004 ηεο 

Δπηηξνπήο, φπσο ηζρχεη. 

 

Άξζξν 13 

Πιεξνθόξεζε 

 

Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ζα γίλεη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ  

θαη ε  εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ α‟ θχθινπ νξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα. 
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Η έλαξμε θαη ιήμε θάζε επφκελνπ θχθινπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ΟΑΔΓ , ζηελ ηζηνζειίδα  

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη ηνπ ΔΠΑ . 

Η παξνχζα δεκνζηεχεηαη ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ΟΑΔΓ, ηνπ 

ΔΠΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα  

πληάζζεηαη Γειηίν Σχπνπ, γηα ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθά δηθαηνχρσλ, ην νπνίν αλαξηάηαη  ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ θαη απνζηέιιεηαη κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηνπ ΟΑΔΓ ζηνλ εκεξήζην 

ηχπν. 

Ο ΟΑΔΓ ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαλφλσλ πιεξνθφξεζεο θαη 

δεκνζηφηεηαο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, θαη φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλ. (ΔΔ) 1303/2013 (άξζξν 115-17 θαη 

Παξάξηεκα ΥΙΙ) ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020. 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο/αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο, νη δηθαηνχρνη θαη νη σθεινχκελνη πξέπεη λα 

παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο,  

πνπ ηεξνχληαη γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, γηα ηνλ ζθνπφ εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο εξεπλψλ θαη ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δξάζεο. Παξάιιεια,  πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ λ. 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο 

γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ)», ηνπ λ. 4624/2019 θαζψο θαη ηα φζα νξίδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο 

ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη φιεο 

νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηφζν 

ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ φζν θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο θαη λα είλαη δπλαηή ε 

επεμεξγαζία θαη ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλ.1303/2013 

θαη 1304/2013. 

Ο ΟΑΔΓ δηαηεξεί ην ζχλνιν ησλ αξρείσλ ππφ ηε κνξθή είηε πξσηνηχπσλ είηε αληηγξάθσλ ησλ 

πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, επί 

10 έηε απφ ηελ ιήμε ηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο. 

 

 

Άξζξν 14 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 

ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, νη 

αλσηέξσ πξνζεζκίεο αλαζηέιινληαη κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ  

ΑΔΑ: 6ΕΨ246ΜΤΛΚ-3ΥΗ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

I 

Τ.Γ. λ.1599/1986 ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΙΙ 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΑΝ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΙΙΙ  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ- ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

IV 

ΑΡΘΡΑ 1 ΚΑΙ 2 ΣΟΤ ΚΑΝ.1407/2013 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

V 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

VΙ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ I Τπεφθυνη Δήλωςη ν. 1599/1986 

Θ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΕ ΑΤΣΘ ΣΘ ΔΘΛΩΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ 
ΒΑΘ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΜΟΡΦΘ ΚΑΙ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ  
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ΠΡΟ(1): ΟΑΔΓ (Δλδηάκεζν Φνξέα )   

 

Ο – Η λνκα: 

  

Δπψλπκν: 

   

 

λνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  

   

 

λνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: 

   

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  

   

 

Σφπνο Γέλλεζεο: 

   

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: 

  

Σει: 

   

 

Σφπνο Καηνηθίαο: 

  

Οδφο: 

  

Αξηζ: 

  

ΣΚ: 

   

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 

  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):   

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Σα ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε είλαη αιεζή. 
 

 

Γειψλσ ππεχζπλα  φηη: α) ε επηρείξεζε πνπ ζα δεκηνπξγήζσ δελ ζα έρεη ην ίδην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο µε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηνλ ίδην ρψξν απφ άιιν επαγγεικαηία κέζα ζην 

ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο λέαο επηρείξεζεο ζηε ∆OΤ θαη 

β) ε επηρείξεζε δε ζα δεκηνπξγεζεί κεηά απφ κεηαβίβαζε ή αιιαγή λνκηθήο κνξθήο ή δηάιπζε 

ή/θαη επαλαιεηηνπξγία ή δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο ή εθκίζζσζε απφ ηνπο ίδηνπο εηαίξνπο ζηνλ 

ίδην ή ζε άιιν ρψξν κε ην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη γ) φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο δελ εκπίπηνπλ ζην εμαηξνχκελν αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ Καλ.1407/2013.  

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «πνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 

8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ 

ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
Hμερομηνία:  ……….     

Ο/Η Δηλ.(Υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ II Τπεφθυνη Δήλωςη ν. 1599/1986 

Θ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΕ ΑΤΣΘ ΣΘ ΔΘΛΩΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΒΑΘ ΣΟ 
ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΠΑΝ 
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ΠΡΟ(1): 

 

ΟΑΔΓ (Δλδηάκεζν Φνξέα ) 

 

        

 

Ο – Η λνκα: 

  

Δπψλπκν: 

         

 

λνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  

         

 

λνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: 

         

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  

         

 

Σφπνο Γέλλεζεο: 

         

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: 

  

Σει: 

         

 

Σφπνο Καηνηθίαο: 

  

Οδφο: 

  

Αξηζ: 

  

ΣΚ: 

        

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 

  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

        

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Σα ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε είλαη αιεζή. 
 

      

 

Γειψλσ ππεχζπλα  φηη βξίζθνκαη εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηε δξάζε «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 

επισειπημαηικών ππωηοβοςλιών απαζσόληζηρ νέων ελεύθεπων επαγγελμαηιών ηλικίαρ 18 έωρ 29 

εηών με έμθαζη ζηιρ γςναίκερ». 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «πνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 

εηψλ. 

            Ημερομηνία:  ……….     

Ο/Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΝΔΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ 
Βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΠΠΑ Δμεηδίθεπζεο Δθαξκνγήο ηνπ ΔΠ ΑΝΑΓ ΔΓΒΜ εθδίδεηαη 

πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. 
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Οη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο αμηνινγνχληαη απφ ηνλ ΔΦ πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ νη πξνηάζεηο / 

πξάμεηο πνπ ζα εληαρζνχλ. 

Η αμηνιφγεζε αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο/επηινγήο πξάμεσλ πξνο έληαμε πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ νξηδφκελε δηαδηθαζία ΓΙ_2_ΚΔ «Δπηινγή θαη έγθξηζε Πξάμεο» ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

Γηαδηθαζηψλ ΓΔ 2014-2020  
 
Αξιολόγηςη 
ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε ε αξρηθή θαζψο θαη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηθαηνχρσλ. Η 

αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ είλαη ζπγθξηηηθή, φπνπ αμηνινγείηαη ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν, ε νπνία νξίδεηαη ξεηά ζηελ Πξφζθιεζε. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, παξάγεηαη απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 

(ΠΚΔ) Πίλαθαο θαηάηαμεο απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο κε θζίλνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο, 

θαζψο θαη πίλαθαο κε φιεο ηηο κε παξαδεθηέο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη αηηήζεηο πνπ ηειηθά 

ρξεκαηνδνηνχληαη πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο ησλ παξαδεθηψλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο, θαη κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξφζθιεζεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ:  

 Πίλαθα εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ,  

 Πίλαθα εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ κε εληζρπφκελσλ, ιφγσ εμάληιεζεο πξνυπνινγηζκνχ 

πξφζθιεζεο 

 Πίλαθα απνξξηθζεηζψλ αηηήζεσλ, ιφγσ αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Η αηηήζεηο ζα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξάμεωλ ΚΔ 

γηα Νένπο Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο θαη έηζη απηά δηακνξθσζνχλ απφ ηελ απφθαζε ηεο ΔΠΠΑ 

ηνπ ΔΠ. 

 

Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηωλ πξνο ρξεκαηνδόηεζε πξνηάζεωλ Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ δηελεξγείηαη ζε δχν ζηάδηα: 

 ΣΑΓΙΟ Α΄: Έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο πξφηαζεο 

 ΣΑΓΙΟ Β΄: Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλά θξηηήξην / νκάδα θξηηεξίσλ 

Η αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ εζσηεξηθνχο αμηνινγεηέο (ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΔΓ), γηα ηνπο 

νπνίνπο δηαζθαιίδεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, φηη: 

  δελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ  

 δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε: 

 θαη ζηε θάζε ειέγρνπ πιεξφηεηαο θαη επηιεμηκφηεηαο ηεο πξφηαζεο (ΣΑΓΙΟ Α), ν 

αμηνινγεηήο δχλαηαη λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

δηεπθξηλίζεσλ ελεκεξψλνληαο ην δηθαηνχρν. Ο δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα 

αηηεζέληα ζηνηρεία εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο, πέξαλ ηεο νπνίαο ε πξφηαζε 

απνξξίπηεηαη. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  ε πξφηαζε 

αμηνινγείηαη κε βάζε θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.  

 

 θαη ζηε θάζε Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ αλά θξηηήξην ή θαη  νκάδα θξηηεξίσλ (ΣΑΓΙΟ 

Β), ν αμηνινγεηήο  δχλαηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο. 

Οη δηεπθξηλίζεηο είλαη ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο πξφηαζεο. 
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Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εθαξκφδεηαη δηαδνρηθά γηα ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο θξηηεξίωλ. ε 

πεξίπησζε πνπ κία πξφηαζε απνθιείεηαη ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα αμηνιφγεζεο κηαο θαηεγνξίαο 

θξηηεξίσλ, ν αμηνινγεηήο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε θαη άιισλ θαηεγνξηψλ θξηηεξίσλ 

ψζηε ε αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο πξφηαζεο λα πεξηιακβάλεη θξίζε ζε κεγαιχηεξν εχξνο ηεο 

πξφηαζεο. Μηα ηέηνηα επηινγή κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα είλαη ρξήζηκε πξνθεηκέλνπ λα 

ππνδεηρζνχλ ζηνλ δπλεηηθφ δηθαηνχρν θαη άιιεο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηεο πξφηαζήο ηνπ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ε ηεθκεξίσζε θάζε θξηηεξίνπ θαηαγξάθεηαη 

ζπκπιεξψλνληαο ην Φύιιν Αμηνιόγεζεο ηεο Πξάμεο.  

ΣΑΔΙΟ Α΄: Ζλεγχοσ πληρότητασ και επιλεξιμότητασ πρόταςησ 
Σν ηάδην Α‟ έρεη ζηφρν λα δηαζθαιίζεη, αλεμάξηεηα απφ ηε κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο 

(ζπγθξηηηθή ή άκεζε), ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη 

ζηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ ε πξφηαζε λα πξνρσξήζεη ζην ηάδην Β΄ ηεο αμηνιφγεζεο. 

Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΠΚΔ κε δπλαηφηεηα αξρηθνχ ειέγρνπ 

ζπκβαηόηεηαο ηεο πξόηαζεο από ην ζύζηεκα, φπνπ ειέγρεηαη εάλ: 

 Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη 

ζηελ πξφζθιεζε 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη: 

 Δάλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ 

πνπ νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε.  

 Δάλ ν θνξέαο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 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 ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 Δάλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλ. (Δ.Δ.) 1407/2013. 

 Η ηππηθή πιεξφηεηα ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα αλ, γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο πξφηαζεο, αθνινπζήζεθε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, αλ ηα ηππνπνηεκέλα έληππα είλαη 

ζπκπιεξσκέλα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε.  

 Δάλ ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε πξάμεο εκπίπηεη 

εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Δάλ ε Πξάμε εκπίπηεη ζηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο, ηηο Δπελδπηηθέο Πξνηεξαηφηεηεο θαη 

Δηδηθνχο ζηφρνπο ή/ θαη ζηα πεδία παξέκβαζεο/ δξάζεηο ηεο εθάζηνηε πξφζθιεζεο. 

 Δάλ δηαζθαιίδεηαη ε κε επηθάιπςε ησλ ρνξεγνπκέλσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κε άιια 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη άιια επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. 

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΔΠΗΣΤΥΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΣΑΓΗΟΤ Α΄: 
ια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ηνπ ηαδίνπ Α΄, έρνπλ ππνρξεωηηθή εθαξκνγή θαη ε ζεηηθή ηνπο 

αμηνιφγεζε (ΝΑΙ) απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη ην ηάδην Β΄ ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. Γηαθνξεηηθά ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά 

ν δπλεηηθφο Γηθαηνχρνο. 

 

ΣΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηςη των προτάςεων ανά ομάδα κριτηρίων (Α) 
Καηά ην ηάδην Β΄ δηελεξγείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε θξηηήξηα, ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζε πέληε βαζηθέο νκάδεο σο αθνινχζσο:  

 

1
ε
 ΟΜΑΓΑ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ :  

Πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ηεο πξάμεο  
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Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνινγνχληαη ε: 

 ζαθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κε αλαθνξά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξάμεο,  

 ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ  ππαγσγήο δηθαηνχρνπ έηζη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Πξφζθιεζε (πρ. εγγεγξακκέλε αλεξγία, ζπκπιήξσζε εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θιπ) 

 Ρεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηεο πξάμεο σο πξνο ηελ πεξηφδνπ 

επηιεμηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηνπ θαζεζηψηνο 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ έρεη επηιεγεί θάζε θνξά γηα ηελ πξάμε. 

 Σα θξηηήξηα είλαη δπαδηθά (λαη/όρη). 
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ΟΜΑΓΑ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ:  

Δλζωκάηωζε νξηδόληηωλ πνιηηηθώλ θαη ηήξεζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ (Β) 
Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνινγνχληαη ε: 

 Σήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ (Β1),  

 πκβαηφηεηα πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε ην "χζηεκα Δγγχεζε γηα ηελ Νενιαία" (ηζρχεη 

κφλν γηα NEETS 15-24 εηψλ) (Β2), 

 πκβαηφηεηα ηεο πξάμεο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

(Β3). Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο είλαη κηα αληηθεηκεληθή θαη 

λνκηθή έλλνηα πνπ νξίδεηαη απεπζείαο απφ ηε πλζήθε, θαη εξκελεχεηαη απφ ην Γηθαζηήξην 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δίλνληαη θαηεπζχλζεηο/ νδεγίεο  γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο ζπκβαηφηεηαο ηεο πξάμεο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηεο ΔΔ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

εξκελείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 Πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο (Β4). 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξνηεηλφκελε πξάμε πξναζπίδεη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θαη απνηξέπεη θάζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιήο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθείαο, πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 Δμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Β4). Δμεηάδεηαη πψο ε πξάμε 

δηαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή αλ ελζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κία πξάμε έρεη ήδε 

ζπκβαζηνπνηεζεί θαη δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα ηα ΑκεΑ, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε 

ηεο πξάμεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε 

ηε δέζκεπζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη ζα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο πξνζαξκνγήο γηα 

εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑκεΑ κε δηθά ηνπ έμνδα.  

Δηδηθά γηα ην ελ ιφγσ θξηηήξην δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζεηηθή απάληεζε («ΝΑΙ») θαιχπηεη ηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 ηελ πξάμε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηήζεηο,  ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζηα ΑκεΑ ή ε ελζσκάησζε ιεηηνπξγηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο 

ησλ ΑκεΑ. 

 Γελ πξνβιέπνληαη απαηηήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα ΑκεΑ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο πξάμεο βάζεη ηεο νπνίαο δελ θσιχεηαη ή δελ απαηηείηαη ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζηα ΑκεΑ.  

 Σα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/ όχι). 
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ΟΜΑΓΑ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ: 

θνπηκόηεηα πξάμεο (Γ), (70%) 

ΑΔΑ: 6ΕΨ246ΜΤΛΚ-3ΥΗ



Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνινγνχληαη ε: 

 

 Αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο:  

 Απνδνηηθφηεηα Πξάμεο  

 Βησζηκφηεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα, αμηνπνίεζε  

 Καηλνηνκία 

 Γηθηχσζε 

 πλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο κε άιια έξγα πνπ είλαη είηε 

νινθιεξσκέλα είηε ζε εμέιημε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ ή άιισλ πξνγξακκάησλ 

 

 Σα θξηηήξηα αμηνινγνύληαη κε βαζκνιόγεζε (θιίκαθα 0-10)  

 ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΘΔΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ (Γ) 

 Η πξάμε πξέπεη λα ιακβάλεη ζε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ 

κεδέλ (0). Η κέγηζηε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη κία πξάμε είλαη: 60 βαζκνί.  

Ωο ειάρηζην φξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη βαζκφο ≥ 25. 
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ΟΜΑΓΑ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ: 

ΩΡΙΜΟΣΘΣΑ ΠΡΑΞΘ (Δ), (30%)  

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνινγνχληαη ε: 

ηάδην εμέιημεο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ σξίκαλζεο ηεο πξάμεο  

Βαζκφο πξνφδνπ δηνηθεηηθψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ 

 Σα θξηηήξηα αμηνινγνύληαη κε βαζκνιόγεζε (θιίκαθα 0-10) 

 ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΘΔΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ (Γ) 

Η πξάμε πξέπεη λα ιακβάλεη ζε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ 

κεδέλ (0). Ωο ειάρηζην φξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη βαζκφο ≥ 8 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΘΔΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: 
i) Οκάδα Κξηηεξίσλ (Α) ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ: πλνιηθή Βαζκνινγία (ΝΑΙ)  

ii) Οκάδα Κξηηεξίσλ (Β) ΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: πλνιηθή 

Βαζκνινγία (ΝΑΙ) 

iii) Οκάδα Κξηηεξίσλ (Γ) ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ: πλνιηθή Βαζκνινγία ≥25,0 

iv) Οκάδα Κξηηεξίσλ (Γ) ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ: πλνιηθή Βαζκνινγία ≥ 8,0 
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Ν_1: ΝΙΥΦΑ ΕΠΕΦΑΥΗΥ ΣΝΗΤΡΦΗΦΑΥ ΥΦΡΙΧΕΙΩΟ ΣΤΡΦΑΥΗΥ

ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ: ΑΟΑΣΦΧΠΗ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ, ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΗΥΗ

ΜΩΔΙΜΡΥ ΣΤΡΥΜΝΗΥΗΥ: 

ΥΗΞΕΙΑ ΕΝΕΓΧΡΧ 
Φιμι Αιτιολόγθςθ/Σαρατθριςεισ

Α/Α Σεριγραφι Εξειδίκευςθ

1

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3 Φυπικι Σλθρότθτα υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

- Λοιπά ςτοιχεία που προςδιορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ από τον ΕΦ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΗΕΣΑΙ

4 Σερίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ  πράξθσ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΗΕΣΑΙ

7
ΝΑΙ

ΟΧΙ

8
ΝΑΙ

ΟΧΙ

9

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΗΕΣΑΙ

ΟΑΙ

ΡΧΙ

Θμερομθνία ζναρξθσ εξζταςθσ παραδεκτοφ πρόταςθσ:

Τπογραφι Θμερομθνία υποβολισ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων:

Θμερομθνία ολοκλιρωςθσ εξζταςθσ παραδεκτοφ πρόταςθσ:

ΑΠΡΟΑΥ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑΥ:  3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων ζωσ 29 ετϊν»,

ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΗ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑ:8ii «Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των νζων (ΣΑΟ), ιδιαίτερα για αυτοφσ που βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων που 
αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και των νζων από περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ μεταξφ άλλων μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ «Εγγφθςθσ για τθ Οεολαία»

ΦΙΦΝΡΥ ΣΤΡΦΕΙΟΡΞΕΟΗΥ ΣΤΑΠΗΥ: «Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ»

Ρ φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ εμπίπτει ςτισ 
κατθγορίεσ δυνθτικϊν δικαιοφχων που ορίηονται ςτθν 

πρόςκλθςθ

Δμεηάδεηαη εάλ ν Γηθαηνχρνο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε εκπίπηεη ζηηο 

θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε

Ρ φορζασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ ζχει τθν αρμοδιότθτα 
εκτζλεςθσ του ζργου για το οποίο υποβάλλει τθν πρόταςθ  

Εξετάηεται εάν o Δικαιοφχοσ  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 και τα οποία προςδιορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ

Εξετάηεται αν, για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ, ακολουκικθκε θ 
εγκεκριμζνθ διαδικαςία, αν τα τυποποιθμζνα ζντυπα είναι 
ςυμπλθρωμζνα και ζχουν επιςυναφκεί όλα τα ςυνοδευτικά 

ζγγραφα ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ 
και ειδικότερα: 

 - Θ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ πράξθσ, υπογεγραμμζνθ από το 
νόμιμο εκπρόςωπο του Δικαιοφχου

Εξετάηεται εάν θ περίοδοσ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ 
εμπίπτει εντόσ τθσ περιόδου επιλεξιμότθτασ του προγράμματοσ, 

εκτόσ εάν ςτθν πρόςκλθςθ ορίηεται διαφορετικι προκεςμία

Ξθ περαίωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου μζχρι τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ

Εξετάηεται οτι δεν ζχει περαιωκεί το φυςικό αντικείμενο τθσ 
προτεινόμενθσ πράξθσ μζχρι τθν θμερομθνία που ο δικαιοφχοσ 

υπζβαλε τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ. Σονίηεται ότι ςφμφωνα με 
τον Καν. 1303/2013, άρκρο 65, παράγραφοσ 6: «Οι πράξεισ δεν 
επιλζγονται για χρθματοδότθςθ από τα ΕΔΕΣ ςε περίπτωςθ που 

ζχουν περατωκεί φυςικά ι εκτελεςτεί πλιρωσ πριν να υποβάλει ο 
δικαιοφχοσ ςτθ διαχειριςτικι αρχι τθν αίτθςθ χρθματοδότθςθσ 

βάςει του προγράμματοσ, ανεξάρτθτα αν ο δικαιοφχοσ ζχει 
εκτελζςει όλεσ τισ ςχετικζσ πλθρωμζσ».

Η πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα επζνδυςθσ ςε υποδομι ι 
παραγωγικι επζνδυςθ ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Μαν. 

1303/2013

Εξετάηεται ότι θ προτεινόμενθ πράξθ δεν περιλαμβάνει τμιμα 
επζνδυςθσ ςε υποδομι ι παραγωγικι επζνδυςθ θ οποία ζπαυςε ι 

μετεγκαταςτάκθκε εκτόσ τθσ περιοχισ του προγράμματοσ εντόσ 
πζντε ετϊν από τθν τελικι πλθρωμι ςτο δικαιοφχο ι εντόσ τθσ 

προκεςμίασ που οριηόταν ςτουσ κανόνεσ περί κρατικϊν 
ενιςχφςεων (ςφμφωνα με το άρκρο 71 του Καν. 1303/2013)

Η Σράξθ εμπίπτει ςτουσ Θεματικοφσ Υτόχουσ, τισ Επενδυτικζσ 
Σροτεραιότθτεσ και τουσ Ειδικοφσ ςτόχουσ τθσ Σρόςκλθςθσ 

ςτο πλαίςιο του Επιχ. Σρογράμματοσ

Εξετάηεται εαν θ Πράξθ εμπίπτει ςτουσ Θεματικοφσ τόχουσ, τισ 
Επενδυτικζσ Προτεραιότθτεσ και Ειδικοφσ ςτόχουσ ι/ και ςτα πεδία 

παρζμβαςθσ/ δράςεισ τθσ Πρόςκλθςθσ.

Ξθ επικάλυψθ των χορθγουμζνων χρθματοδοτιςεων με 
άλλα Επιχειρθςιακά Σρογράμματα και άλλα ευρωπαϊκά 

χρθματοδοτικά εργαλεία

Εξετάηεται εάν διαςφαλίηεται θ μθ επικάλυψθ των χορθγουμζνων 
χρθματοδοτιςεων με άλλα Επιχειρθςιακά Προγράμματα και άλλα 

ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά εργαλεία

Χποβολι αποφάςεων των αρμόδιων ι και ςυλλογικϊν 
οργάνων του δικαιοφχου ι άλλων αρμόδιων οργάνων

Εξετάηεται εάν υποβάλλονται αποφάςεισ των αρμόδιων ι και 
ςυλλογικϊν οργάνων του δικαιοφχου ι άλλων αρμόδιων οργάνων, 

όπου αυτό προβλζπεται από τθ ςχετικι νομοκεςία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:

 Όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ηνπ ηαδίνπ Α,  ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ  ηηκή ΛΑΗ ή ΓΔΛ ΔΦΑΡΚΟΕΔΣΑΗ, ζπλζήθε πνπ  απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη ην ηάδην Β΄ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. Γηαθνξεηηθά ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν 

Γηθαηνχρνο.

ΕΜΣΝΗΤΩΥΗ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ 
ΣΝΗΤΡΦΗΦΑΥ 
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Ν_2: ΦΧΝΝΡ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ΣΤΑΠΗΥ ΣΤΑΠΕΩΟ ΜΤΑΦΙΜΩΟ ΕΟΙΥΧΧΥΕΩΟ ΟΕΕ/ΡΑΕΔ

ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ: ΑΟΑΣΦΧΠΗ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ, ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΗΥΗ

ΜΩΔΙΜΡΥ ΣΤΡΥΜΝΗΥΗΥ: 

ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ ΥΕ ΕΣΙΣΕΔΡ ΜΑΦΗΓΡΤΙΑΥ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ

ΜΑΦΗΓΡΤΙΑ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ

Α/Α Σεριγραφι κριτθρίου Εξειδίκευςθ κριτθρίου Ματάςταςθ Φιμι Αιτιολόγθςθ

Α1

Εκπλιρωςθ του κριτθρίου ΝΑΙ

ε αντίκετθ περίπτωςθ ΟΧΙ

A2  Φιρθςθ βαςικϊν προχποκζςεων

Εκπλιρωςθ του κριτθρίου ΝΑΙ

ε αντίκετθ περίπτωςθ ΟΧΙ

A3

Εκπλιρωςθ του κριτθρίου ΝΑΙ

ε αντίκετθ περίπτωςθ ΟΧΙ

ΟΑΙ

ΧΙ

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

ΑΠΡΟΑΥ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑΥ: 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων ζωσ 29 ετϊν»,

ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΗ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑ:8ii «Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των νζων (ΣΑΟ), ιδιαίτερα για αυτοφσ που βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των νζων που αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και των νζων από περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ μεταξφ άλλων μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ «Εγγφθςθσ για τθ Οεολαία»

ΦΙΦΝΡΥ ΣΤΡΦΕΙΟΡΞΕΟΗΥ ΣΤΑΠΗΥ: «Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ»

Α.  ΣΝΗΤΡΦΗΦΑ ΜΑΙ ΥΑΦΗΟΕΙΑ ΦΗΥ ΣΤΑΠΗΥ

Σεδίο 
ΦΔΣ

Υαφινεια και πλθρότθτα του 
φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
προτεινόμενθσ πράξθσ

Δμεηάδεηαη  ε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(επηρεηξεκαηηθεο ηδέαο) ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, σο πξνο ηα βαζηθά 

ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνθήξπμεο

Εξετάηεται εάν ο δικαιοφχοσ τθρεί τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ 
ζτςι όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν Πρόςκλθςθ (πχ. 
εγγεγραμμζνθ ανεργία, ςυμπλιρωςθ εξατομικευμζνθσ 
προςζγγιςθσ κλπ) 

Τεαλιςτικότθτα του 
χρονοδιαγράμματοσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ 

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 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                

ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΘΕΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Ζ πξάμε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηελ ηηκή "ΛΑΗ" ζε φια ηα θξηηήξηα. ΕΜΣΝΗΤΩΥΗ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ 
ΡΞΑΔΑΥ Α
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Ν_2: ΦΧΝΝΡ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ΣΤΑΠΕΩΟ ΜΤΑΦΙΜΩΟ ΕΟΙΥΧΧΥΕΩΟ ΟΕΕ/ΡΑΕΔ

ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ: ΑΟΑΣΦΧΠΗ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ, ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΗΥΗ

ΜΩΔΙΜΡΥ ΣΤΡΥΜΝΗΥΗΥ: 

ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ ΥΕ ΕΣΙΣΕΔΡ ΜΑΦΗΓΡΤΙΑΥ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ

ΡΞΑΔΑ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ Β. Ενςωμάτωςθ οριηόντιων πολιτικϊν και τιρθςθ κεςμικοφ πλαιςίου

Α/Α Σεριγραφι κριτθρίου Εξειδίκευςθ κριτθρίου Ματάςταςθ Φιμι 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

Β5

Εκπλιρωςθ του κριτθρίου ΝΑΙ

ε αντίκετθ περίπτωςθ ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

ΑΠΡΟΑΥ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑΥ:  3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων ζωσ 29 ετϊν»,

ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΗ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑ: 8ii «Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των νζων (ΣΑΟ), ιδιαίτερα για αυτοφσ που βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
νζων που αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και των νζων από περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ μεταξφ άλλων μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ «Εγγφθςθσ για τθ Οεολαία»

ΦΙΦΝΡΥ ΣΤΡΦΕΙΟΡΞΕΟΗΥ ΣΤΑΠΗΥ: «Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ»

Σεδίο 
ΦΔΣ

Φιρθςθ εκνικϊν και ενωςιακϊν 
κανόνων

Εξετάηεται εάν ο δικαιοφχοσ ζχει δεςμευτεί για τθν τθρθςθ των κατά 
περίπτωςθ ιςχφοντων εκνικϊν και ενωςιακϊν  κανόνων για τθν 

προτεινόμενθ πράξθ 

Υυμβατότθτα προτεινόμενθσ 
πράξθσ με το "Υφςτθμα Εγγφθςθ για 
τθν Οεολαία" (ιςχφει μόνο για 
NEETS 15-24 ετϊν)

Εξετάηεται,  θ ςυμβατότθτα τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ με το φςτθμα 
"Εγγφθςθ για τθν Νεολαία" εφόςον ςτθν ομάδα ςτόχο περιλαμβάνονται 
NEETS 15-24 ετϊν.

Υυμβατότθτα τθσ πράξθσ με τουσ 
κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ και των 
κρατικϊν ενιςχφςεων. 

Δμεηάδεηαη εθφζνλ ε πξάμε ελέρεη ζηνηρεία θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ε ζπκβαηφηεηά 

ηεο κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη ε έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο είλαη κηα αληηθεηκεληθή θαη λνκηθή έλλνηα 

πνπ νξίδεηαη απεπζείαο απφ ηε πλζήθε, θαη εξκελεχεηαη απφ ην Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δίλνληαη θαηεπζχλζεηο/ νδεγίεο  γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο ζπκβαηφηεηαο ηεο πξάμεο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηεο ΔΔ θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο εξκελείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Σροαγωγι τθσ ιςότθτασ των μεταξφ 
ανδρϊν και γυναικϊν 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 πϊσ θ πράξθ διαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με 
αναπθρία ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΘΕΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Ζ Πξάμε πξέπεη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή "ΛΑΗ" ή δελ "ΔΦΑΡΚΟΕΔΣΑΗ" ζε φια ηα θξηηήξηα ηεο Θαηεγνξίαο Β.

ΕΜΣΝΗΤΩΥΗ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ 
ΡΞΑΔΑΥ Β
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Ν_2: ΦΧΝΝΡ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ΣΤΑΠΕΩΟ ΜΤΑΦΙΜΩΟ ΕΟΙΥΧΧΥΕΩΟ ΟΕΕ/ΡΑΕΔ

ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ: ΑΟΑΣΦΧΠΗ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ, ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΗΥΗ

ΜΩΔΙΜΡΥ ΣΤΡΥΜΝΗΥΗΥ: 

ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ ΥΕ ΕΣΙΣΕΔΡ ΜΑΦΗΓΡΤΙΑΥ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ

ΡΞΑΔΑ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ Γ. ΥΜΡΣΙΞΡΦΗΦΑ ΣΤΑΠΗΥ 

Α/Α Σεριγραφι κριτθρίου Εξειδίκευςθ κριτθρίου Ματάςταςθ Φιμι Βακμόσ Αιτιολόγθςθ

Γ1

Τψθλι 7-10

υνικθσ 4-6

Χαμθλι 1-3

Ζλλειψθ τεκμθρίωςθσ 0

Γ2 Αποδοτικότθτα Σράξθσ 

Τψθλι 7-10

υνικθσ 4-6

Χαμθλι 1-3

Ζλλειψθ τεκμθρίωςθσ 0

Γ3

Τψθλι 8-10

υνικθσ 4-7

Χαμθλι 1-3

Ζλλειψθ τεκμθρίωςθσ 0

Γ4  Μαινοτομία: 

Τψθλι 7-10

υνικθσ 4-6

Χαμθλι 0-3

Γ5 Δικτφωςθ

Τψθλι 7-10

υνικθσ 4-6

Χαμθλι 1-3

Γ6

6-10

0-5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

ΑΠΡΟΑΥ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑΥ:  3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων ζωσ 29 ετϊν»,
ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΗ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑ:8ii «Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των νζων (ΣΑΟ), ιδιαίτερα για αυτοφσ που βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων 
που αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και των νζων από περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ μεταξφ άλλων μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ «Εγγφθςθσ για τθ Οεολαία»

ΦΙΦΝΡΥ ΣΤΡΦΕΙΟΡΞΕΟΗΥ ΣΤΑΠΗΥ: «Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ»

Σεδίο 
ΦΔΣ

 Αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ 
πράξθσ: 

υνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομζνου με το αντικείμενο τθσ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και επαρκι τεκμθρίωςθ με φπαρξθ 

τυπικϊν προςόντων ι/ και επαγγελματικισ εμπειρίασ.
υγκεκριμζνα εξετάηεται θ ςυνάφεια του αντικειμζνου δραςτθριότθτασ 

τθσ ε̟πιχείρθςθσ με το π̟εριεχόμενο ς̟πουδϊν ι /και κατάρτιςθσ ι /και 
ε̟πιμόρφωςθσ, κακϊσ και με τθ ςχετικι ε̟παγγελματικι εμ̟πειρία του 

υ̟ποψιφιου Ν.Ε.Ε. 

Οηθνλνκνηερληθή επάξθεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ: εμέηαζε πηζαλήο 

χπαξμεο επηπιένλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ , π ̟ρ. κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, 

ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξφηαζεο απφ  πιεπξάο θφζηνπο αξρηθήο επέλδπζεο 

θαη δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο.

Βιωςιμότθτα, λειτουργικότθτα, 
αξιοποίθςθ 

Εξετάηονται τα ευρφτερα οφζλθ που ενδεχομζνωσ προκφπτουν από τθν 
υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, όπωσ ενδεικτικά:

-  Επάρκεια δόμθςθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ωσ προσ τα πεδία: 
ζρευνα αγοράσ, μάρκετινγκ, χρθματοοικονομικόσ ςχεδιαςμόσ

-Σεκμθρίωςθ για βιϊςιμθ παραμονι ςτθν αγορά εργαςίασ

Αξιολόγείται θ καινοτομία τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ. Θ φπαρξθ 
καινοτομιϊν ι διαφοροποιιςεων ςτα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που κα 
παρζχει θ επιχείρθςθ ι/ και ςτθ διαδικαςία παραγωγισ και διάκεςθσ 

αυτϊν.

 Υπαρξθ ςτοιχείων δικτφωςθσ με υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ κακϊσ και/ ι 
ςυμπράξεισ μεταξφ δφο ι περιςςότερων ανζργων για τθ δθμιουργία 
κοινισ επιχείρθςθσ. Εξετάηεται και βακμολογείται θ φ̟παρξθ δικτφων 

(οριηόντιεσ ε̟πιχειρθματικζσ ςυνζργειεσ ι κάκετεσ ̟παραγωγικζσ 
ςυνζργειεσ), κακϊσ και θ φ̟παρξθ εταιρικϊν, ςυνεταιριςτικϊν ι 

κοινο̟πρακτικϊν
ςχθμάτων.

Υυνζργεια και 
ςυμπλθρωματικότθτα τθσ 

προτεινόμενθσ πράξθσ με άλλα 
ζργα που είναι είτε 

ολοκλθρωμζνα είτε ςε εξζλιξθ ςτο 
πλαίςιο του ΕΣ ι άλλων 

προγραμμάτων

υνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτά με άλλεσ πράξεισ που είναι είτε 
ολοκλθρωμζνεσ είτε ςε εξζλιξθ ςτο πλαίςιο του ΕΠ ι άλλων 
προγραμμάτων ϊςτε να εξαςφαλίηεται το μζγιςτο δυνατό 

πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα από τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ 
πράξθσ.

θμαντικι ςυνζργεια/ 
ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα 

ζργα 

Μικρι ςυνζργεια/ 
ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα 

ζργα 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΘΕΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Ζ πξάμε πξέπεη λα ιακβάλεη ζε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ κεδέλ (0).

Ζ κέγηζηε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη κία πξάμε είλαη: 60 βαζκνί.

Ωο ειάρηζην φξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη βαζκφο ≥ 25 ΕΜΣΝΗΤΩΥΗ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ 
ΡΞΑΔΑΥ Γ

ΥΧΟΡΝΙΜΗ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ 
ΡΞΑΔΑΥ Γ 
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Ν_2: ΦΧΝΝΡ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ΣΤΑΠΕΩΟ ΜΤΑΦΙΜΩΟ ΕΟΙΥΧΧΥΕΩΟ ΟΕΕ/ΡΑΕΔ

ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ: ΑΟΑΣΦΧΠΗ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ, ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΗ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΗΥΗ

ΜΩΔΙΜΡΥ ΣΤΡΥΜΝΗΥΗΥ: 

ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ ΥΕ ΕΣΙΣΕΔΡ ΜΑΦΗΓΡΤΙΑΥ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ

ΡΞΑΔΑ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ
Δ.   ΩΤΙΞΡΦΗΦΑ ΣΤΑΠΗΥ

Α/Α Σεριγραφι κριτθρίου Εξειδίκευςθ κριτθρίου Ματάςταςθ Φιμι Βακμόσ Αιτολόγθςθ

Δ1

Τψθλι 7-10

Μζςθ 4-6

Χαμθλι 0-3

Δ2

Τψθλι 7-10

Μζςθ 4-6

Χαμθλι 0-3

ΕΜΣΝΗΤΩΥΗ ΜΤΙΦΗΤΙΩΟ ΡΞΑΔΑΥ Δ
 ΟΑΙ

 ΡΧΙ

  ΥΧΟΡΝΙΜΗ ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ ΜΑΦΗΓΡΤΙΑΥ  Δ = 

ΣΑΤΑΦΗΤΗΥΕΙΥ

ΑΠΡΟΑΥ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑΥ:  3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων ζωσ 29 ετϊν»,

ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΗ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑ:8ii «Βιϊςιμθ ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των νζων (ΣΑΟ), ιδιαίτερα για αυτοφσ που βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων που 
αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και των νζων από περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ μεταξφ άλλων μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ «Εγγφθςθσ για τθ Οεολαία»

ΦΙΦΝΡΥ ΣΤΡΦΕΙΟΡΞΕΟΗΥ ΣΤΑΠΗΥ: «Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν θλικίασ 18 ζωσ 29 ετϊν με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ»

Σεδίο 
ΦΔΣ

Υτάδιο εξζλιξθσ των 
απαιτοφμενων ενεργειϊν 

ωρίμανςθσ τθσ πράξθσ 

Εξετάηεται ο βακμόσ ωριμότθτασ τθσ πράξθσ από τθν άποψθ τθσ εξζλιξθσ 
των απαιτοφμενων προπαραςκευςτικϊν ενεργειϊν για τθν ζναρξθ τθσ 

υλοποίθςισ τθσ. 

Βακμόσ προόδου 
διοικθτικϊν ι άλλων 

ενεργειϊν

Εξετάηεται ο βακμόσ προόδου ςυγκεκριμζνων διοικθτικϊν ι άλλων 
ενεργειϊν, πζραν αυτϊν που εξετάηονται ςτο πλαίςιο του ανωτζρω 

κριτθρίου, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
προτεινόμενθσ πράξθσ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΘΕΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΗ: 

Ζ πξάμε πξέπεη λα ιακβάλεη ζε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην βαζκνινγία κεγαιχηεξε ηνπ κεδέλ (0).

Ωο ειάρηζην φξην ζεηηθήο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη βαζκφο  ≥8
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Ν_2: ΦΧΝΝΡ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ΣΤΑΠΕΩΟ ΜΤΑΦΙΜΩΟ ΕΟΙΥΧΧΥΕΩΟ ΟΕΕ/ΡΑΕΔ

ΕΣΙΧΕΙΤΗΥΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ: ΑΟΑΣΦΧΠΗ ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ, ΕΜΣAIΔΕΧΥΗ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΗΥΗ

ΕΣΕΟΔΧΦΙΜΗ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑ : 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΣΤΡΥΜΝΗΥΗΥ: 

Α/Α Ρμάδα κριτθρίων Φιμι/Βακμολογία Υυντελεςτισ ςτάκμιςθσ Υυνολικι βακμολογία

Α ΣΝΗΤΡΦΗΦΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β ΡΤΙΖΡΟΦΙΕΥ ΣΡΝΙΦΙΜΕΥ-ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΥΜΡΣΙΞΡΦΗΦΑ 70%

Δ ΩΤΙΞΡΦΗΦΑ 30%

ΥΧΟΡΝΙΜΗ ΒΑΘΞΡΝΡΓΚΑ

ΣΑΤΑΦΗΤΗΥΕΙΥ: ΗΞΕΤΡΞΗΟΙΑ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ

ΑΠΙΡΝΡΓΗΦΗΥ ΣΤΡΦΑΥΗΥ:

ΧΣΡΓΤΑΦΗ:

ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΥ ΞΡΟΑΔΑΥ ι ΜΣΑ2:

ΧΣΡΓΤΑΦΗ:

ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΥ ΕΙΔ. ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ ι Δ/ΟΦΗΥ ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ:

ΧΣΡΓΤΑΦΗ:

ΑΠΡΟΑΥ ΣΤΡΦΕΤΑΙΡΦΗΦΑΥ:  3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων ζωσ 29 ετϊν»,

ΦΙΦΝΡΥ ΣΤΡΦΕΙΟΡΞΕΟΗΥ ΣΤΑΠΗΥ: «Σρόγραμμα επιχοριγθςθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν απαςχόλθςθσ νζων ελεφκερων επαγγελματιϊν θλικίασ 
18 ζωσ 29 ετϊν με ζμφαςθ ςτισ γυναίκεσ»

ΣΤΡΫΣΡΘΕΥΗ ΓΙΑ ΘΕΦΙΜΗ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ:
i) Ρμάδα Μριτθρίων (Α) ΣΝΗΤΡΦΗΦΑ : Υυνολικι Βακμολογία (ΟΑΙ) ι (ΔΕΟ 
ΕΦΑΤΞΡΖΕΦΑΙ)
ii)Ρμάδα Μριτθρίων (Β) ΦΗΤΗΥΗ ΕΘΟΙΜΩΟ & ΜΡΙΟΡΦΙΜΩΟ ΜΑΟΡΟΩΟ: Υυνολικι 
Βακμολογία (ΟΑΙ)
iii)Ρμάδα Μριτθρίων (Γ) ΥΜΡΣΙΞΡΦΗΦΑ: Υυνολικι Βακμολογία ≥25,0
iv)Ρμάδα Μριτθρίων (Δ) ΩΤΙΞΡΦΗΦΑ: Υυνολικι Βακμολογία ≥ 8,0                                           
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΗ 2 ΣΟΤ ΚΑΝ.1407/2013) 

Άξζξν 1 -Πεδίν Δθαξκνγήο 

1. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο, εθηφο απφ:  

α) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ (1)·  

β) εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ·  

γ) εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

i) φπνπ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα ηέηνησλ πξντφλησλ 

πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο νηθείεο 

επηρεηξήζεηο,  

ii) φπνπ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ ζε 

πξσηνγελείο παξαγσγνχο·  

δ) εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή πξνο θξάηε 

κέιε, ηδίσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο, κε ηε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα·  

ε) εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληί ησλ εηζαγφκελσλ. 

2. ηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα 

ζηνηρεία α), β) ή γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο ηνκείο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή αζθνχλ 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ν παξψλ 

θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε εληζρχζεηο ρνξεγνχκελεο ζηνπο ηειεπηαίνπο απηνχο ηνκείο ή 

δξαζηεξηφηεηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα νηθεία θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ, κε θαηάιιεια κέζα, 

φπσο ν δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ε δηάθξηζε ηνπ θφζηνπο, φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο 

ηνκείο πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ ηπγράλνπλ 

ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Άξζξν 2 -Οξηζκνί  

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ λννχληαη σο:  

α) «γεσξγηθά πξντφληα» ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο πλζήθεο, κε 

εμαίξεζε ηα πξντφληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000·  

β) «κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ» θάζε επέκβαζε επί γεσξγηθνχ πξντφληνο απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ, κε εμαίξεζε ηηο εξγαζίεο εληφο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία πξντφληνο δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ 

πξψηε ηνπ πψιεζε·  

γ) «εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ε θαηνρή ή ε έθζεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ πξνζθνξά 

πξνο πψιεζε, ηελ παξάδνζε ή νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν δηάζεζεο ζηελ αγνξά, κε εμαίξεζε ηελ 

πξψηε πψιεζε απφ κέξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ ζε κεηαπσιεηέο ή κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξνεηνηκάδεη ην πξντφλ γηα κηα ηέηνηα πξψηε πψιεζε· ε πψιεζε 

απφ κέξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ πξνο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ινγίδεηαη σο εκπνξία αλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρσξηζηφ θαη εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρψξν.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΓΔΛΣΗΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΗΟΓΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟΤ: 5 - ΠΑΝ ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 
 

ηνηρεία Γειηίνπ 
 

ΚΩΓ. ΠΡΑΞΗ ΟΠ (MIS): 

ΑΑ Γειηίνπ (*): 
Κσδ. πκκεηέρνληα ΟΠ (*): 

Ηκ/λία πκπιήξσζεο (*): 
Κσδ. πκκεηέρνληα (ζπζηήκαηνο Γηθαηνχρνπ): 

 
 

ηνηρεία πκκεηέρνληα 

Ολνκαηεπψλπκν: 

ΑΜΚΑ : 

ΑΦΜ : 

Αξηζκφο Κάξηαο Αλεξγίαο : 

Άιιν ID : 

Ηκ/λία Γέλλεζεο : 

Φχιν: 

Γ/λζε πκκεηέρνληα : 

Σαρ. Κψδηθαο πκκεηέρνληα : 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο πκκεηέρνληα (ηειέθσλν/email): 

Πεξηθέξεηα (πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο) : 

Ηκ/λία Δηζφδνπ πκκεηέρνληα: 

Ηιηθία πκκεηέρνληα θαηά ηελ είζνδν (*): 

Ηκ/λία έλαξμεο πξφζθαηνπ δηαζηήκαηνο αλεξγίαο: 

Μήλεο ζπλερφκελεο αλεξγίαο θαηά ηελ είζνδν (*): 

 

 

Α. Καζεζηώο Δξγαζίαο θαηά ηελ Δίζνδν 

Κωδηθόο Πεξηγξαθή Δξωηήκαηνο Απάληεζε 

Α0.1 Πξηλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζαο ζην πξφγξακκα αλαδεηνχζαηε εξγαζία;  

 

Α0.2 Πξηλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζαο ζην πξφγξακκα ήζαζηαλ άκεζα 
δηαζέζηκνο/ε γηα εξγαζία; (δει. ζα εξγαδφζαζηε αλ ζαο δηλφηαλ ε επθαηξία) 

 

 

 

Α1 
Δίκαη εγγεγξακκέλνο/ε άλεξγνο/ε ζηνλ ΟΑΔΓ κε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επνρηθά εξγαδφκελνη γηα ην δηάζηεκα πνπ δελ 
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εξγάδνληαη) 

 

 

Α1.1 
Δίκαη 25 εηψλ θαη άλσ θαη εγγεγξακκέλνο/ε άλεξγνο/ε ζηνλ ΟΑΔΓ κε θάξηα 
αλεξγίαο ζε ηζρχ θαη δηάζηεκα αλεξγίαο πάλσ απφ δψδεθα (12) ζπλερείο 

κήλεο ; (>12 κήλεο) 

 

 

 

Α1.2 
Δίκαη θάησ ησλ 25 εηψλ θαη εγγεγξακκέλνο/ε άλεξγνο/ε ζηνλ ΟΑΔΓ κε 
θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ θαη δηάζηεκα αλεξγίαο πάλσ απφ έμη (6) ζπλερείο 
κήλεο; (> 6 κήλεο) 

 

 

Α2 Δίκαη εξγαδφκελνο/λε ή απηναπαζρνινχκελνο/λε  

 

Α2.1 Απαζρνινχκαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα :  

 

Α2.1.1 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ανξίζηνπ 

ρξφλνπ 
 

 

Α2.1.2 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρφιεζε) 

 

 

Α2.1.3 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη 
ανξίζηνπ ρξφλνπ 

 

 

Α2.1.4 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρφιεζε) 
 

 
 

Α2.1.5 Απαζρνινχκαη κε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε  

 

Α2.1.6 Απαζρνινχκαη ακεηβφκελνο/ε κε εξγφζεκν  

 

Α2.2 Απαζρνινχκαη ζην δεκφζην ηνκέα (ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ)  

 

Α2.2.1 Απαζρνινχκελνο κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ  

 

Α2.2.2 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ  

 

Α2.2.3 Απαζρνινχκαη σο Μφληκνο Γεκφζηνο Τπάιιεινο  

 

Α2.3 Δίκαη απηναπαζρνινχκελνο/ε  

(Δπεμήγεζε : α) φζνη έρνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε  αλεμαξηήησο απφ ην εάλ έρνπλ ή δελ έρνπλ πσιήζεηο, παξερφκελεο ππεξεζίεο ή θέξδε (πεξηιακβάλνληαη δει. θαη νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα), β) άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε έλαξμεο επαγγέικαηνο (π.ρ έρνπλ παξαγγείιεη ή αγνξάζεη εμνπιηζκφ) θαη γ) 

φζνη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη ακείβνληαη ή φζνη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη δελ ακείβνληαη αιιά δνπλ καδί 
ζην ίδην λνηθνθπξηφ – δει. ζπκβνεζνχληα κέιε νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ) 

Α2.4 ρέζε εξγαζίαο (άιιε)πνπ δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ.  
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Α3 
Γελ αλήθσ ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (Γελ είκαη νχηε 
εγγεγξακκέλνο άλεξγνο ζηνλ ΟΑΔΓ νχηε 
εξγαδφκελνο/απηναπαζρνινχκελνο) 

 

 

Α3.1 Γελ είκαη εγγεγξακκέλνο/λε ζηνλ ΟΑΔΓ, νχηε εξγάδνκαη, αιιά αλαδεηψ 

εξγαζία θαη είκαη άκεζα δηαζέζηκνο λα εξγαζηψ 
 

 

Α3.1.1 Δίκαη 25 εηψλ θαη άλσ θαη πξηλ ηελ είζνδφ κνπ ζην πξφγξακκα αλαδεηνχζα 

εξγαζία πάλσ απφ δψδεθα (12) ζπλερείο κήλεο (>12 κήλεο) 
 

 

Α3.1.2 Δίκαη θάησ ησλ 25 εηψλ θαη πξηλ ηελ είζνδφ κνπ ζην πξφγξακκα αλαδεηνχζα 

εξγαζία πάλσ απφ έμη (6) ζπλερείο κήλεο (>6 κήλεο) 
 

 

Α3.2 Γελ εξγάδνκαη, δελ είκαη εγγεγξακκέλνο άλεξγνο , δελ αλαδεηψ εξγαζία  

 

 
Β. Καζεζηώο Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ Δίζνδν 

Κωδηθόο Πεξηγξαθή Δξωηήκαηνο Απάληεζε 

 

Β 
πκκεηέρεηε ζε θάπνην (άιιν) πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο ή δηα 
βίνπ κάζεζεο, επηδνηνχκελν ή κε; Αλ λαη, ζεκεηψζηε ζε πνηα απφ ηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο αλήθεηε: 

 

Δπεμήγεζε1: Η εξψηεζε αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε θάπνην (άιιν) πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο ή δηα βίνπ κάζεζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ είζνδφ ζαο ζε 

απηή ηελ πξάμε ηνπ ΔΚΣ . 
Δπεμήγεζε 2: Η ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο ή δηα βίνπ κάζεζεο ελλνεί καζεηέο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζπνπδαζηέο ζε ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο πνπ παξέρνπλ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηνπο απφθνηηνπο ηεο ππνρξεσηηθήο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζπνπδαζηέο θαη πξαθηηθά αζθνχκελνπο ζε 

Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζπκκεηέρνληεο ζε πξνγξάκκαηα Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ παξέρνπλ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 
γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ, επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηα βίνπ ζπκβνπιεπηηθή, ζπνπδαζηέο Κνιιεγίσλ, ζπνπδαζηέο θαη πξαθηηθά αζθνχκελνπο ρνιψλ 

πνπ επνπηεχνληαη απφ ηα Τπνπξγεία Πνιηηηζκνχ, Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνχ θιπ, θνηηεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πιήξνπο θνίηεζεο 

Β1 Mαζεηήο/ηξηα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ, 
Γπκλάζην, Λχθεην. πκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο) 

 

 

 
Β2 

πνπδαζηήο/ηξηα ζε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή ζε ΙΔΚ ή ζε 
Κνιιέγην ή ζε ρνιέο πνπ επνπηεχνληαη απφ άιια Τπνπξγεία εθηφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπσο π.ρ. ε Ναπηηθή Αθαδεκία, Σνπξηζηηθέο ρνιέο 
θιπ 

 

 

Β3 πκκεηέρσλ/νπζα ζε θάπνην πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο (π.ρ ΚΔΚ) 
 

 

Β4 Δίκαη Φνηηεηήο/ηξηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πιήξνπο θνίηεζεο  

 

 

Β5 
πκκεηέρσ ζε πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο κε ακνηβή(σο θνηηεηήο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπνπδαζηήο ΙΔΚ, ηνπξηζηηθψλ ζρνιψλ, 
Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θηι) 

 

 
 

Β6 Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο/ηξηα ή ππνςήθηνο/ηα Γηδάθησξ  
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Γ. Μνξθωηηθό Δπίπεδν θαηά ηελ Δίζνδν 

εκεηψζηε ζε πνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αλήθεηε (ηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζην αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε) 

Κωδηθόο Πεξηγξαθή Δξωηήκαηνο Απάληεζε 

Γ1 Γελ έρσ απνθνηηήζεη απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν  

 

Γ2 Απφθνηηνο/ε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  

 

Γ3 Απφθνηηνο/ε Γπκλαζίνπ ή ΓΔ (ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο)  

 

Γ4 Απφθνηηνο/ε Λπθείνπ (Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ)  

 

Γ5 Απφθνηηνο/ε ΙΔΚ ή ηδησηηθνχ Κνιιεγίνπ ή ρνιψλ πνπ επνπηεχνληαη 

απφ άιια Τπνπξγεία (Σνπξηζηηθέο ρνιέο, Ναπηηθή Αθαδεκία θιπ) 
 

 

Γ6 Απφθνηηνο/ε ΑΔΙ/ΣΔΙ  

 

Γ7 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο  

 

 

Γ. Δηδηθέο ή επάιωηεο θνηλωληθέο νκάδεο θαηά ηελ Δίζνδν 

Κωδηθόο Πεξηγξαθή Δξωηήκαηνο Απάληεζε 

Γ4 Eρεη γελλεζεί έλαο ή θαη νη δχν γνλείο ζαο ζην εμσηεξηθφ (ζε νπνηαδήπνηε 

ρψξα, εληφο ή εθηφο ηεο ΔΔ).; 
 

 

Γ5 Μνπζνπικαληθή Μεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο  

 

Γ6 Ρνκά  

Δπεμήγεζε : Σζηγγάλνη πνπ νκηινχλ ηε γιψζζα Ρνκαλί, δηαβηνχλ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη είλαη πνιίηεο ηεο ΔΔ) 

Γ7 Mεηαλάζηεο  

Δπεμήγεζε : Μεηαλάζηεο είλαη ν αιινδαπφο πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα λφκηκα, γηα δηάζηεκα άλσ ηνπ έηνπο κε άδεηα δηακνλήο πνπ ηνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα κε άδεηα δηακνλήο σο ζπληεξνχκελα κέιε) 

Γ8 Πξφζθπγεο /Γηθαηνχρνη επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο /αηηνχληεο άζπιν ή 
αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία/αζπλφδεπηνη αλήιηθνη 

 

Δπεμήγεζε : Πξφζθπγεο είλαη νη Αιινδαπνί ή αληζαγελείο πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή αξρή θαζεζηψο πξφζθπγα ή δηθαηνχρνπ επηθνπξηθήο 

πξνζηαζίαο, δει. αληίζηνηρε άδεηα δηακνλήο. Αηηνχληεο άζπιν ή αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία: Αιινδαπνί ή αληζαγελείο πνπ ηνπο έρεη δνζεί απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή αξρή 

«δειηίν αηηήζαληνο άζπιν αιινδαπνχ» ή ««δειηίν αηηνχληνο δηεζλή πξνζηαζία» Αζπλφδεπηνη αλήιηθνη Δίλαη ηα πξφζσπα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ, ηα νπνία θζάλνπλ 

ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ ελήιηθα ππεχζπλν γηα ηε θξνληίδα ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή 
πξαθηηθή θαη γηα φζν ρξφλν θαλέλαο ππεχζπλνο ελήιηθαο δελ αζθεί ζηελ πξάμε ηελ επηκέιεηά ηνπο ή νη αλήιηθνη πνπ εγθαηαιείπνληαη αζπλφδεπηνη κεηά ηελ είζνδφ ηνπο 

ζηελ Διιάδα. 

Γ9 Απεμαξηεκέλα άηνκα / άηνκα ππφ απεμάξηεζε  

Δπεμήγεζε: Σα άηνκα πξψελ ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία εγθεθξηκέλν θαηά λφκν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

απεμάξηεζεο 

Γ10 Φπιαθηζκέλνη /Απνθπιαθηζκέλνη/Αλήιηθνη παξαβάηεο  
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Δπεμήγεζε: Φπιαθηζκέλνη : ηα άηνκα πνπ εθηίνπλ πνηλέο ή κέηξα πνπ ζπλεπάγνληαη ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο ζχκθσλα κε απφθαζε πνηληθήο δηθαζηηθήο αξρήο. Οη 

απνθπιαθηζκέλνη είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ απνθπιαθηζηήξην. Αλήιηθνη παξαβάηεο ζεσξνχληαη φζνη αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 13-18 εηψλ θαη ηνπο έρνπλ 

επηβιεζεί απφ ηα Γηθαζηήξηα αλειίθσλ αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα ή, γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 15-18 εηψλ, ην κέηξν ηνπ πνηληθνχ 
ζσθξνληζκνχ πκπεξηιακβάλνληαη θαη πεξηπηψζεηο επηβνιήο αλακνξθσηηθψλ κέηξσλ απφ Αλαθξηηή ή Δηζαγγειέα, φηαλ απηφο απέρεη απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο  δίσμεο, θαζψο 

θαη πεξηπηψζεηο εηζαγσγήο αλειίθσλ ζε ίδξπκα ) 

Γ11 Άηνκα κε Αλαπεξία κε πηζηνπνίεζε απφ ην Κέληξν 
Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) 

 

Δπεμήγεζε : χκθσλα κε ην Ν.4331/2015, ην ΚΔ.Π.Α. εμαζθαιίδεη εληαία πγεηνλνκηθή θξίζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ 
ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο) 

Γ12 Άηνκα κε Αλαπεξία ρσξίο πηζηνπνίεζε απφ ην Κέληξν 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) 
 

 

Γ13 Άζηεγνη ή άηνκα πνπ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηε ζηέγαζε 
Δπεμήγεζε: Σα άηνκα πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα, ηα νπνία ζηεξνχληαη πξφζβαζεο ή έρνπλ επηζθαιή πξφζβαζε 

ζε επαξθή ηδηφθηεηε, ελνηθηαδφκελε ή παξαρσξεκέλε θαηνηθία πνπ πιεξνί ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

δηαζέηεη ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο χδξεπζεο θαη ειεθηξνδφηεζεο. πκπεξηιακβάλνληαη ηδίσο απηνί πνπ δηαβηνχλ ζην 

δξφκν, ζε μελψλεο, απηνί πνπ θηινμελνχληαη απφ αλάγθε πξνζσξηλά ζε ηδξχκαηα ή άιιεο θιεηζηέο δνκέο, θαζψο θαη 

απηνί πνπ δηαβηνχλ ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα . πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη γπλαίθεο πνπ θηινμελνχληαη ζε μελψλεο 

γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο θαη νη ελήιηθεο πνπ θηινμελνχληαη ζε Γνκέο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη νη νπνίνη δελ 

ζπνπδάδνπλ 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΞΟΓΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟΤ: 5 - ΠΑΝ ΠΡΟΣΤΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 
 

ηνηρεία Γειηίνπ 
ΚΩΓ. ΠΡΑΞΗ ΟΠ (MIS): 

ΑΑ Γειηίνπ (*): Κσδ. πκκεηέρνληα ΟΠ (*): 

Ηκ/λία πκπιήξσζεο (*): Κσδ. πκκεηέρνληα (ζπζηήκαηνο Γηθαηνχρνπ): 

 
 

ηνηρεία πκκεηέρνληα 

ΑΜΚΑ :  

ΑΦΜ :  

Άιιν ID :  

Ηκ/λία Δμφδνπ πκκεηέρνληα:  

Ο/ε πκκεηέρσλ/νπζα νινθιήξσζε ηελ Πξάμε;(ΝΑΙ/ΟΥΙ)  

Α. Καζεζηώο Δξγαζίαο θαηά ηελ Έμνδν 

Κωδηθόο Πεξηγξαθή Δξωηήκαηνο Απάληεζε 

 

Α1 
Δίκαη εγγεγξακκέλνο/ε άλεξγνο/ε ζηνλ ΟΑΔΓ κε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επνρηθά εξγαδφκελνη γηα ην δηάζηεκα πνπ δελ 

εξγάδνληαη) 

 

 

Α2 Δίκαη εξγαδφκελνο/λε ή απηναπαζρνινχκελνο/λε  

 

Α2.0 Αλ έρεηε απαληήζεη ΝΑΙ ζηελ εξψηεζε Α2 , ε ζέζε απαζρφιεζεο πνπ 

θαηέρεηε ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ? 
 

 

Α2.1 Απαζρνινχκαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα :  

 

Α2.1.1 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ανξίζηνπ 

ρξφλνπ 
 

 

Α2.1.2 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρφιεζε) 

 

 

Α2.1.3 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη 

ανξίζηνπ ρξφλνπ 
 

 

Α2.1.4 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρφιεζε) 
 

 

Α2.1.5 Απαζρνινχκαη κε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε  

 

Α2.1.6 Απαζρνινχκαη ακεηβφκελνο/ε κε εξγφζεκν  
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Α2.2 Απαζρνινχκαη ζην δεκφζην ηνκέα (ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ)  

 

Α2.2.1 Απαζρνινχκελνο κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ  

 

Α2.2.2 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ  

 

Α2.2.3 Απαζρνινχκαη σο Μφληκνο Γεκφζηνο Τπάιιεινο  

 

Α2.3 Δίκαη απηναπαζρνινχκελνο/ε  

Δπεμήγεζε : α) φζνη έρνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε  αλεμαξηήησο απφ ην εάλ έρνπλ ή δελ έρνπλ πσιήζεηο, παξερφκελεο ππεξεζίεο ή θέξδε (πεξηιακβάλνληαη δει.  θαη νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα), β) άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε έλαξμεο επαγγέικαηνο (π.ρ έρνπλ παξαγγείιεη ή αγνξάζεη εμνπιηζκφ) θαη γ) 

φζνη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη ακείβνληαη ή φζνη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη δελ ακείβνληαη αιιά δνπλ καδί 
ζην ίδην λνηθνθπξηφ – δει. ζπκβνεζνχληα κέιε νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

Α2.4 ρέζε εξγαζίαο (άιιε)πνπ δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ.  

 

 

Α3 
Γελ αλήθσ ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (Γελ είκαη 
νχηε εγγεγξακκέλνο άλεξγνο ζηνλ ΟΑΔΓ νχηε 
εξγαδφκελνο/απηναπαζρνινχκελνο) 

 

 

 

 

Α3.1 Γελ είκαη εγγεγξακκέλνο/λε ζηνλ ΟΑΔΓ, νχηε εξγάδνκαη, αιιά αλαδεηψ 

εξγαζία θαη είκαη άκεζα δηαζέζηκνο λα εξγαζηψ 
 

 

Α3.2 Γελ εξγάδνκαη, δελ είκαη εγγεγξακκέλνο άλεξγνο , δελ αλαδεηψ εξγαζία  

 

 
Β. Καζεζηώο Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ Έμνδν 

Κωδηθόο Πεξηγξαθή Δξωηήκαηνο Απάληεζε 

 

Β 
πκκεηέρεηε ζε θάπνην (άιιν) πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο ή δηα 

βίνπ κάζεζεο, επηδνηνχκελν ή κε; Αλ λαη, ζεκεηψζηε ζε πνηα απφ ηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο αλήθεηε: 

 

Δπεμήγεζε 1 :ην απνγξαθηθφ Γειηίν ΔΞΟΓΟΤ ε εξψηεζε αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε θάπνην (άιιν) πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο ή δηα βίνπ κάζεζεο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ έμνδφ ζαο/ιήμε ζπκκεηνρήο ζαο απφ απηή ηελ πξάμε ηνπ ΔΚΣ θαη έσο θαη 1 κήλα (4 εβδνκάδεο) κεηά. 
Δπεμήγεζε 2: H ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο ή δηα βίνπ κάζεζεο ελλνεί καζεηέο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, ζπνπδαζηέο ζε ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο πνπ παξέρνπλ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηνπο απφθνηηνπο ηεο ππνρξεσηηθήο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζπνπδαζηέο θαη πξαθηηθά αζθνχκελνπο ζε 

Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζπκκεηέρνληεο ζε πξνγξάκκαηα Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ παξέρνπλ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 
γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ, επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηα βίνπ ζπκβνπιεπηηθή, ζπνπδαζηέο Κνιιεγίσλ, ζπνπδαζηέο θαη πξαθηηθά αζθνχκελνπο ρνιψλ πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ηα Τπνπξγεία Πνιηηηζκνχ, Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνχ θιπ, θνηηεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πιήξνπο θνίηεζεο 

Β0 Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ή δηα βίνπ κάζεζεο ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεηε, ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ? 
 

Δπεμήγεζε: Να απαληεζεί απφ φζνπο έρνπλ απαληήζεη ΝΑΙ ζε θάπνηα απφ ηηο εξσηήζεηο Β1- Β6 

Β1 Mαζεηήο/ηξηα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ, 
Γπκλάζην, Λχθεην. πκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο) 

 

 

 
Β2 

πνπδαζηήο/ηξηα ζε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή ζε ΙΔΚ ή ζε 

Κνιιέγην ή ζε ρνιέο πνπ επνπηεχνληαη απφ άιια Τπνπξγεία εθηφο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπσο π.ρ. ε Ναπηηθή Αθαδεκία, Σνπξηζηηθέο ρνιέο 

θιπ 
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Β3 πκκεηέρσλ/νπζα ζε θάπνην πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο (π.ρ ΚΔΚ) 
 

 

Β4 Δίκαη Φνηηεηήο/ηξηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πιήξνπο θνίηεζεο  

 

 

Β5 
πκκεηέρσ ζε πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο κε ακνηβή(σο θνηηεηήο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπνπδαζηήο ΙΔΚ, ηνπξηζηηθψλ ζρνιψλ, 
Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θηι) 

 

 

Β6 Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο/ηξηα ή ππνςήθηνο/ηα Γηδάθησξ  

 

 

 

 

Δ. Απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο 

Κωδηθόο Πεξηγξαθή Δξωηήκαηνο Απάληεζε 

Δ1 Απνθηήζεθε εμεηδίθεπζε κεηά ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζην 
πξφγξακκα (πηζηνπνηεηηθφ, δίπισκα, πηπρίν θνθ) 

 

 

 

Δ2 
Έρεηε ιάβεη πξνζθνξά/πξφηαζε γηα ζέζε εξγαζίαο απφ θάπνηνλ εξγνδφηε 
είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ζαο 

(νινθιήξσζε ή απνρψξεζε) ζην πξφγξακκα; 

 

Δπεμήγεζε 1: Η εξψηεζε αθνξά πξνζθνξά πνπ έρεηε ιάβεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηελ απνδερηήθαηε ή φρη 
Δπεμήγεζε 2: Ωο «πξνζθνξά» ελλνείηαη κία ππφζρεζε/δέζκεπζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα απνδνρή απφ θάπνηνλ εξγνδφηε πξνο εζάο, ζην βαζκφ πνπ ππνδειψλεη κε 

ζαθήλεηα ηε βνχιεζε ηνπ εξγνδφηε λα εηζέιζεη ζε κία ζπκθσλία (γηα ζέζε εξγαζίαο) ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο καδί ζαο, θαη ε νπνία γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε αλ ηελ 

απνδερηείηε, απηφ ζα ζπλεπάγεηαη ηελ πξφζιεςή ζαο ζηε ζέζε εξγαζίαο πνπ ζαο πξνζθέξζεθε. Γελ ζεσξείηαη πξνζθνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
εξψηεζεο: α) ε πξνζθνξά γηα ζέζε εξγαζίαο, πνπ είλαη ηκήκα/κέξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηείραηε, β) ε παξαπνκπή ζαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ 
ζε ζπγθεθξηκέλν εξγνδφηε (δει. φηαλ ν ΟΑΔΓ ζαο έρεη πξνηείλεη λα ππνβάιιεηε αίηεζε ζε εξγνδφηε), γ) ε πεξίπησζε πνπ απιψο έρεηε πξνζθιεζεί ζε ζπλέληεπμε γηα 

θάπνηα ζέζε εξγαζίαο. πλεπψο αλ ηζρχεη γηα εζάο ε πεξίπησζε α, β ή γ, ζηελ εξψηεζε 15 δίλεηε απάληεζε ΟΥΙ. 

Δ2.1 Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

Δ2.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ ηελ απνδέρηεθα θαη ζπλέρηζα ην 

πξφγξακκα 
 

 

Δ2.3 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ απνδέρηεθα θαη απνρψξεζα απφ ην 
πξφγξακκα 

 

 

Δ3 Έρεηε ιάβεη πξνζθνξά/πξφηαζε γηα ζπκκεηνρή ζαο ζε θάπνην άιιν 
πξφγξακκα «ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο», είηε θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ 

 

 

 

 εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ζαο (νινθιήξσζε ή απνρψξεζε) ζε 

απηφ ην πξφγξακκα; 
 

Δπεμήγεζε 1: ε εξψηεζε αθνξά πξνζθνξά πνπ έρεηε ιάβεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηελ απνδερηήθαηε ή φρη. 
Δπεμήγεζε 2: Ωο «πξνζθνξά» ελλνείηαη κία ππφζρεζε/δέζκεπζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα απνδνρή απφ θάπνην θνξέα εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο πξνο εζάο, ζην βαζκφ πνπ 

ππνδειψλεη κε ζαθήλεηα ηε βνχιεζε ηνπ θνξέα λα εηζέιζεη ζε κία ζπκθσλία ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο καδί ζαο, θαη ε νπνία γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε αλ ηελ απνδερηείηε, 

απηφ ζα ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξφγξακκα «ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο» πνπ ζαο πξνζθέξζεθε. Γελ ζεσξείηαη πξνζθνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο εξψηεζεο 

κφλν ε πξφζθιεζε ή ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζαο ζε θάπνην πξφγξακκα απφ θάπνην θνξέα εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο. Αλ ηζρχεη απηφ, ζηελ 

εξψηεζε E3 δίλεηε απάληεζε ΟΥΙ. 
Δπεμήγεζε 3 : Ωο «ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε» ζεσξείηαη ε ηππηθή εθπαίδεπζε (καζεηέο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, θνηηεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πιήξνπο θνίηεζεο) θαη ηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο-αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο- εθφζνλ νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε (ζε ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζε Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζε 
Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζε Κνιιέγηα, ζε ρνιέο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηα Τπνπξγεία Πνιηηηζκνχ, Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνχ θιπ) 
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Δ3.1 Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

Δ3.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ ηελ απνδέρηεθα θαη ζπλέρηζα ην 

πξφγξακκα 
 

 

Δ3.3 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ απνδέρηεθα θαη απνρψξεζα απφ ην 

πξφγξακκα 
 

 

 
Δ4 

Έρεηε ιάβεη πξνζθνξά/πξφηαζε γηα ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο (π.ρ. γηα ηελ 
απφθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο) είηε θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ζαο (νινθιήξσζε ή απνρψξεζε) ζε 
απηφ ην πξφγξακκα; 

 

Δπεμήγεζε 1: ε εξψηεζε αθνξά πξνζθνξά πνπ έρεηε ιάβεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηελ απνδερηήθαηε ή φρη 
Δπεμήγεζε 2: Ωο «πξνζθνξά» ελλνείηαη κία ππφζρεζε/δέζκεπζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα απνδνρή απφ θάπνηνλ θνξέα πξνο εζάο, ζην βαζκφ πνπ ππνδειψλεη κε ζαθήλεηα 

ηε βνχιεζε ηνπ θνξέα λα εηζέιζεη ζε κία ζπκθσλία (γηα ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο) ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο καδί ζαο, θαη ε νπνία γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε αλ ηελ 

απνδερηείηε, απηφ ζα ζπλεπάγεηαη ηελ ηνπνζέηεζή ζαο ζηε ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ ζαο πξνζθέξζεθε. Γελ ζεσξείηαη πξνζθνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο εξψηεζεο: α) ε 

πξνζθνξά γηα ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ είλαη ηκήκα/κέξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηείραηε, β) ε δηαδηθαζία  παξαπνκπήο ε ππνβνιήο αίηεζεο γηα 

ηνπνζέηεζή ζαο ζε ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο. πλεπψο αλ ηζρχεη γηα εζάο ε πεξίπησζε α ή, β ζηελ εξψηεζε Δ4 δίλεηε 
απάληεζε ΟΥΙ. 

Δ4.1 Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

Δ4.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ ηελ απνδέρηεθα θαη ζπλέρηζα ην 

πξφγξακκα 
 

 

Δ4.3 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ απνδέρηεθα θαη απνρψξεζα απφ ην 

πξφγξακκα 
 

 

 

Δ5 
Έρεηε ιάβεη πξνζθνξά/πξφηαζε γηα καζεηεία είηε θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ζαο (νινθιήξσζε ή απνρψξεζε) ζε απηφ 

ην πξφγξακκα; 

 

Δπεμήγεζε 1: ε εξψηεζε αθνξά πξνζθνξά πνπ έρεηε ιάβεη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηελ απνδερηήθαηε ή φρη. 
Δπεμήγεζε 2: Η καζεηεία ζηελ παξνχζα θάζε, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ΔΠΑ. ΟΑΔΓ θαη ΔΠΑΛ θαη ε επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο νδεγεί ζε αλαγλσξηζκέλε 

πηζηνπνίεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζε εζληθφ επίπεδν. 

Δ5.1 Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

Δ5.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δελ ηελ απνδέρηεθα θαη ζπλέρηζα ην 

πξφγξακκα 
 

 

Δ5.3 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ απνδέρηεθα θαη απνρψξεζα απφ ην 

πξφγξακκα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

 
 
 
 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 

Γηά Βίνπ Μάζεζε 
 
 

ΔΠ ΑΝΑΓ ΔΓΒΜ- Άμνλαο 03 
 
 
 
 

Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απαζρφιεζεο λέσλ 

ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 18 έσο 29 εηψλ, κε έκθαζε ζηηο γπλαίθεο 
 
 

Φφξκα Τπνβνιήο 
 
 

Κσδηθφο  πξάμεο:  
 
 

Γηθαηνχρνο:  
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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ 

Δίδνο Δπηρείξεζεο - Φνξέα  

ΓΔΝΙΚΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ Α.Φ.Μ.  

V.A.T. (εθηφο Διιάδνο)  

Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ  

Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ (Αγγιηθά)  

¨Δκθάληζε Ολνκαζίαο Φνξέα  ζηα 

"Δπηζπλαπηφκελα Έγγξαθα" 

 

Γηαθξηηηθφο Σίηινο Γηθαηνχρνπ  

Ηκεξνκελία έλαξμεο εξγαζηψλ 

επηρείξεζεο 

(Βάζεη έλαξμεο απν ΓΟΤ) 

 

Ννκηθή Μνξθή  

Γ.Ο.Τ.  

Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο  

Δίδνο Βηβιίσλ  

Μέγεζνο Δπηρείξεζεο - Φνξέα  

Η επηρείξεζε είλαη εμσρψξηα 

(offshore) 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΡΑ (ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ NUTS Level II Κσδηθνπνίεζε) 

Υψξα  

Γεκνηηθή – Σνπηθή  Κνηλφηεηα  

Οδφο  - Αξηζκφο  

Σνπνζεζία  

Σαρ. Κσδηθφο  

Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο  

Ιζηνρψξνο (Website)  

Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (e-mail)  
 

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ  
ΓΔΝΙΚΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ Γηθαηνχρνο  

Νφκηκνο Δθπξφζσπνο  

Τπεχζπλνο Έξγνπ  

Δπψλπκν  

λνκα  

Α.Φ.Μ.  

Θέζε ζην Φνξέα  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Υψξα  

Γεκνηηθή – Σνπηθή  Κνηλφηεηα  

Οδφο  - Αξηζκφο  

Σαρ. Κσδηθφο  

Σνπνζεζία  

Σειέθσλν (ηαζεξφ)  

Σειέθσλν (Κηλεηφ)  

e-mail  
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3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΣΟΥΩΝ Ή ΔΣΑΗΡΩΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Γηθαηνχρνο  

Δίδνο Πξνζψπνπ (Μεηφρνπ)  

Α.Φ.Μ. Μεηφρνπ  

V.A.T.  

Γ.Ο.Τ.  

Πνζνζηφ πκκεηνρήο (%)  

Θέζε Δηαίξνπ ή Μεηφρνπ ζηνλ Φνξέα  

Ολνκαηεπψλπκν ή Δπσλπκία  

A.Γ.Σ./Γηαβαηήξην  

Ολνκαηεπψλπκν Νφκηκνπ  

Δθπξφζσπνπ 

 

Α.Φ.Μ. Ννκίκνπ  Δθπξνζψπνπ  

Έηνο Ίδξπζεο Δπηρείξεζεο  

Δίδνο Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο  

Έηε Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΓΡΑ Υψξα Δγθαηάζηαζεο / Γηακνλήο  

Οδφο  - Αξηζκφο  

Σαρ.Κσδηθφο  

Πφιε  

Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο  

email  
 

4. ΚΩΓΗΚΟ ΑΚΖΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (Κ.Α.Γ)   

 

Γηθαηνχρνο  

Κχξηνο  Κ.Α.Γ.  

Κ.Α.Γ. Δπέλδπζεο  

Κ.Α.Γ.  

Ηκεξνκελία Πξνζζήθεο  
 

5. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  ΓΗΑ ΦΟΡΔΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

----------------- 

6. ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΓΔΘΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (πκπεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα ζηνηρεία ζπλδεδεκέλωλ θαη ζπλεξγαδόκελωλ επηρεηξήζεωλ ζύκθωλα κε ηνλ 

νξηζκό ηωλ ΜΜΔ.) 

----------------- 

7. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΟΗ ΔΣΑΗΡΟΗ/ ΜΔΣΟΥΟΗ 

(ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΣΩΝ OFFSHORE) 

----------------- 

8. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ/ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

(πκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ offshore) 

----------------- 

9. ΣΟΗΥΔΗΑ ΩΡΔΤΖ ΚΡΑΣΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ (DE MINIMIS) ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

----------------- 

10. ΣΟΗΥΔΗΑ ΩΡΔΤΖ ΚΡΑΣΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΜΖ ΖΟΝΟ ΖΜΑΗΑ 

ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

11. ΔΝΗΥΤΔΗ DE MINIMIS Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ 
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----------------- 

12. ΜΖ ΔΝΗΥΤΔΗ DE MINIMIS Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ 

----------------- 

13. ΔΝΗΥΤΔΗ ΠΟΤ ΔΛΑΒΔ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

19.3.2020/C(2020) 1863  Αλαθνίλωζεο Δ.Δ.  
 

14. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 

Σίηινο Πξάμεο  

Σίηινο Πξάμεο (Αγγιηθά)  

Δίδνο Δπέλδπζεο  

Γηάξθεηα ζε κήλεο  
 

15. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Γηθαηνχρνο  

Γεκνηηθή-Σνπηθή Κνηλφηεηα  

Σνπνζεζία  

Οδφο  - Αξηζκφο  

Σαρ.Κσδηθφο  

e-mail  

Αξηζκφο Μεηξψνπ ΟΑΔΓ  
 
16. ΣΖΡΖΖ ΔΘΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΝΩΗΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ) 

----------------- 

17. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

----------------- 

18. ΠΗΝΑΚΑ ΑΓΔΗΩΝ 

----------------- 

19. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ 

----------------- 

20. ΔΝΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ 

----------------- 

21. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

----------------- 

22. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 

----------------- 

23. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

----------------- 

24. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III 

----------------- 

25. ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ (ΔΡΓΟΤ) ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

----------------- 

26. ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

----------------- 

27. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ 

----------------- 

28. Γείθηεο 

----------------- 

29. ΑΠΟΓΟΥΖ ΌΡΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ 
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----------------- 

30. πλεκκέλα Έγγξαθα 
 
 
 
Η ηζρχο ηεο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ 
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Κνηλνπνίεζε: 
1. Δζληθφ Σππνγξαθείν (Γηα δεκνζίεπζε) 
2. ΟΑΔΓ – Γηνίθεζε  
α.    Γξαθ. θ. Γηνηθεηή 
β.    Γ/λζε Α5 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή:  
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ  
2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέσο Δξγαζίαο  
3. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ ηεο Γελ. Γηεχζπλζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 

Δξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία 
4. Γ/λζε Έληαμεο ζηελ Δξγαζία  
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