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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Θέμα: Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση 
διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για 
την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, 
μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της 
απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» και 
των Παραρτημάτων του 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Την με αριθμό C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1784/1999», όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) “περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, 
όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) “για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 

Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6  Σελίδα 1 από 4 
 

ΑΔΑ: Β41ΔΦ-ΣΘΕ



 

1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) 
όπως ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθμ. 019020//ΕΥΣ 2141/03.05.2011 (ΦΕΚ949/Β/24.05.2011) Υπουργική Απόφαση 
σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 

9. Την με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ 
ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”. 

10. Την µε Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03 / 4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1826/22.11.2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής 
Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
(ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού»”. 

11. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως 
ισχύει. 

12. Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και 
Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

13. Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.  

14. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 1491/Β/29.07.2008) καθώς 
και την υπ’ αρ 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση 
αυτού  που αφορά το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις 
κατάρτισης. 

15. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: 
«Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το 
Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).  

16. Το με Α.Π. 3268/21-6-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης με θέμα 
«Ορισμός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦΔ πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ» 

17. Το με Α.Π. 43409/ΕΥΣ4851/10.10.2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

18. Την με Α.Π. 5078/1017/Α2/12.10.2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 
προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την 
στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων 
συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης». 

19. Την με Α.Π. 130/37/Α2/13.01.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Παράταση, συμπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και 
διόρθωση εσφαλμένων ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράμματος 
«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης 
της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»”. 

20. Την με Α.Π. 906/227/Α2/17.02.2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σημείου 
οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα 
«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης 
της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» για τους 
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υποψήφιους επενδυτές που έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους μέχρι και την 
Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 24:00». 

21. Την με Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 ΕΥΔ ΕΠΑΕ Απόφαση Ένταξης και έγκρισης 
χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την 
στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων 
συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης». 

22. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π.  
23. Έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 1815/06.07.2012 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3628/06.07.2012) 
24. Έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με  Α.Π.: 3861 / 1064 / Α2/17.07.2012  
25. Την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΑΕ την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 

με τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΕΥΔ ΕΠΕΑΑ όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι εκείνη τη μέρα στοιχεία 
πολύ χαμηλής ανταπόκρισης των δικαιούχων του Προγράμματος στην απαιτούμενη μέχρι 23 
Ιουλίου 2012 υποβολή δικαιολογητικών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του σημείου 18. 

26. Την ανάγκη συμπλήρωσης διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο 
σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της 
απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» και στα 
Παραρτήματα αυτού, όπως προέκυψαν από επισημάνσεις του ΕΦΕΠΑΕ και των δικαιούχων.  

27. Τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΑ στις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις του Οδηγού Εφαρμογής και στην προτεινόμενη παράταση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α.  την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που έχουν 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα "Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων 
συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που 
υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό 
Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, με την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα με 
Α.Π. 2358/669/Α2/04.05.2012 ΕΥΔ ΕΠΑΕ, έως και την 17:00 ώρα της 13ης Αυγούστου 2012. 

 
Β. τη συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο 

παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων 
τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε 
περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης», όπως προέκυψαν από 
επισημάνσεις του ΕΦΕΠΑΕ και των δικαιούχων, ως εξής: 
1. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1, Δράση 1, σελ. 11: Επαναδιατύπωση της 4ης παραγράφου: «Οι 

δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 12/10/2011 έως και την 13/08/2012 (υπό 
σύσταση) θα πρέπει:»  

2. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1.2., σελ. 13: Επαναδιατύπωση της 4ης παραγράφου: «Η/οι 
νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί στο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (12/10/2011) έως και την 
13/08/2012 και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
πρόσληψης».   

3. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.3, σελ. 20: Επαναδιατύπωση της 2ης παραγράφου: «Η/οι νέα/ες 
θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί στο χρονικό διάστημα από 
την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (12/10/2011) έως και την13/08/2012 και να 
διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης». 

4. Κεφάλαιο 10. Παράγραφος 10.1 Δράση 1, σελ. 21: Επαναδιατύπωση της 2ης παραγράφου: 
«Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Δράση 1, κεφ. Α’) προσκομίζονται 
στον ΕΦΕΠΑΕ έως τις 13/08/2012. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στους 
υποβληθέντες φακέλους  θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 10 ημερολογιακών ημερών να 
αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ενημέρωσης 
τους από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση, θα γίνεται 
διόρθωση της βαθμολογίας των προτάσεων από τον ΕΦΕΠΑΕ και επανακατάταξή τους με 
βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά».  

5. Κεφάλαιο 10. Παράγραφος 10.1 Δράση 2, σελ. 22: Επαναδιατύπωση της 2ης και 3ης 
παραγράφου: «Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Δράση 2, κεφ. Α’) 
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προσκομίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ έως τις 13/8/2012. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
ελλείψεις στους υποβληθέντες φακέλους  θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 10 
ημερολογιακών ημερών να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία από την ημερομηνία 
της ηλεκτρονικής ενημέρωσης τους από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
ανακριβής δήλωση στοιχείων, θα γίνεται διόρθωση της βαθμολογίας των προτάσεων από τον 
ΕΦΕΠΑΕ και επανακατάταξή τους με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά».  

6. Κεφάλαιο 11, σελ. 30: Προσθήκη στο τέλος του κεφαλαίου της παρακάτω παραγράφου: «Σε 
περίπτωση που η ΕΥΔ ΕΠΑΕ προχωρήσει σε ένταξη νέων προτάσεων (επιλαχουσών) 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ταχείας απορρόφησης πόρων και στο πλαίσιο εκχώρησης 
πρόσθετων πόρων στο Πρόγραμμα τότε, θα δοθεί ένα χρονικό περιθώριο 30 
ημερολογιακών ημερών από της γνωστοποιήσεως της έγκρισης των νέων προτάσεων για 
την χρηματοδότηση τους από το Πρόγραμμα, για την αποστολή των δικαιολογητικών και την 
δημιουργία της νέας θέσης εργασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στους 
υποβληθέντες φακέλους  θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 10 ημερολογιακών ημερών να 
αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ενημέρωσης 
τους από τον ΕΦΕΠΑΕ».  

7. Κεφάλαιο 14, μετά την παράγραφο 2, σελ. 36, προστίθεται η φράση: «Οι τελικά υποβληθείσες 
δαπάνες θα πρέπει να τηρούν τα μέγιστα ποσοστά των κατηγοριών δαπανών». 

8. Κεφάλαιο 14, παράγραφος 3, σελ. 36, η διατύπωση: «Οι τελικά πιστοποιημένες δαπάνες δεν 
μπορεί να είναι  μικρότερες του 70% του αρχικά επιλέξιμου προϋπολογισμού» αντικαθίσταται 
με «Οι δαπάνες που τελικά θα υποβληθούν δεν μπορεί να είναι  μικρότερες του 70% του 
αρχικά επιλέξιμου προϋπολογισμού. Οι τελικά πιστοποιημένες δαπάνες δεν μπορεί να είναι  
μικρότερες του 50% του αρχικά επιλέξιμου προϋπολογισμού και δεν θα ελέγχεται η τήρηση 
των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών. Σε περίπτωση που πιστοποιηθούν 
δαπάνες μικρότερες του 50% του αρχικά επιλέξιμου προϋπολογισμού η πρόταση 
απεντάσσεται». 

9. Κεφάλαιο 15, παράγραφος 3, σελ. 37. Η διατύπωση: «Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος καθ’ 
όλη την διάρκεια του έργου έως και την ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η 
επιχείρησή του κατά το έτος πριν την απόφαση ένταξης (2011). Σε περίπτωση δημιουργίας 
νέας θέσης εργασίας θα πρέπει τα άθροισμα των ΕΜΕ κατά την υποβολή αίτησης 
ολοκλήρωσης να είναι μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά μία μονάδα από ότι ήταν κατά το έτος 
2011. αντικαθίσταται με «Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη την διάρκεια του έργου 
έως και την ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η επιχείρησή του κατά το έτος 
πριν την απόφαση ένταξης (2011). Σε περίπτωση δημιουργίας νέας θέσης εργασίας θα 
πρέπει το άθροισμα των ΕΜΕ, κατά τη διάρκεια υποχρέωσης διατήρησης αυτής, να είναι 
μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά μία μονάδα από ότι ήταν κατά το έτος 2011». 

10. Παράρτημα ΙΙΙ ΔΡΑΣΗ 1Α και ΔΡΑΣΗ 2Α: Τροποποίηση του Παραρτήματος όσον αφορά στην 
καταληκτική προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών. Επαναδιατύπωση του σημείου Α): « 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 13/08/2012)»  

 

Γ. Τη δημοσίευση της της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του 
ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr. 

 
 

     Ο Υπουργός  
 
 

        Κωστής Χατζηδάκης 
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