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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Θέµα: 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» και στα Παραρτήµατα αυτού 
 
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 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει.  
3. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας 

των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 53/31.03.2010) 

4. Την µε ΑΠ 4014/∆ΙΟΕ 120 (ΦΕΚ 134 Β’ 09.02.2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτικής  «Σύσταση Ειδικής 
Γραµµατείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)» 

5. Την µε ΑΠ 19576/2493/06.05.11 (ΦΕΚ 143/20.05.2011) Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που 
εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π∆ 63/2005 σχετικά µε τον 
διορισµό της κας Γεωργίας Ζεµπιλιάδου στη θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της 
Ειδικής Γραµµατείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).  

6. Την µε ΑΠ 15636/2938∆/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008) απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης “Αντικατάσταση 
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της υπ’ αριθµ. ∆13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1502/8.12.2000) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και 
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης» σύµφωνα µε το άρθρο 5 του N. 
3614/2007.  

7. Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/07.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – 
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας 
– Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

8. Την µε ΑΠ 13152/1870/26.3.2010 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 113/29.3.2010) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε 
θέµα: ∆ιορισµός µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την 
Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

9. Την µε Α.Π. 7682/1854∆/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 ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των 
Μονάδων της ΕΥ∆, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»”. 

10. Το Π.∆.65/2011(ΦΕΚ Α' 147/27.06.2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς». 

11. Το Π.∆.110/2011 (ΦΕΚ Α’ 243/11.11.2011) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

12. Την µε ΑΠ Υ13/24.11.2011 (ΦΕΚ Β 2740/25.11.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη.  

13. Την µε Α.Π. 4319/1487∆/Φ04/24.08.2011(Α∆Α:4Α8ΟΦ-9ΛΞ) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τοποθέτησης και ανάθεσης 
καθηκόντων Προϊσταµένου της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στον Αλέξανδρο Μακρή.   

14. 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. 

15. Την υπ΄ αριθµ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - 
CCI2007GR161PO001. 

16. 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. 

17. 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 

18. 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 
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Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει 

19. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης, όπως ισχύει. 

20. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

21. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & 
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 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. 

22. Έγγραφο ΕΥΘΥ µε Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενηµέρωση για διαδικασίες 
πρόληψης και αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις» 

23. 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 ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα». 

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

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

26. Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. οικ. 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 
1491/Β/29.07.2008), που αφορά το Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 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, όπως ισχύει.  

27. Το µε υπ’ αριθµ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που 
αφορά την εκτίµηση της απασχόλησης που δηµιουργείται κατά την υλοποίηση των 
‘Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

28. Την Εξειδίκευση της κατηγορίας πράξης «14.01.66.12.01»  
29. Το µε Α.Π. 43409/ΕΥΣ4851/10.10.2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού 

της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 
30. 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». 

31. Την απόφαση µε Αρ. Πρωτ: 5196/1754 ∆/20.10.2011 του Προϊσταµένου της ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕ σχετικά µε την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών και εντολή δηµοσίευσης 
περίληψης πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο 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». 

32. Το µε Α.Π. 57838./ΕΥΣ6380/28.12.2011 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 22/3.1.2012) έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
µε το οποίο χορηγείται σύµφωνη γνώµη στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του 
Οδηγού Εφαρµογής και στην προτεινόµενη παράταση. 

33. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και συγκεκριµένα το Άρθρο 18, παράγραφος 4. 
34. Την ανάγκη συµπλήρωσης ουσιαστικών προϋποθέσεων και τη διόρθωση εσφαλµένων 

ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο 
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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 
ενδιαφερόµενων φορέων.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. την παράταση της προθεσµίας 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" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 24:00 
(24:00µµ) ώρα της 17ης Φεβρουαρίου 2012 (17-02-2012). 

 
Β. τη συµπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και τη 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» και στα 
Παραρτήµατα αυτού, όπως προέκυψαν από επισηµάνσεις του ΕΦΕΠΑΕ και 
ενδιαφερόµενων φορέων, ως εξής: 

 
1. Κεφάλαιο 6. Προσθήκη του Νόµου 3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.9.2010) «Ανάπτυξη 

της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» στο νοµοθετικό πλαίσιο υλοποίησης 
του προγράµµατος. 

2. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1. Επαναδιατύπωση της παραγράφου µε διαχωρισµό 
των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων (από 01/01/11 έως 11/10/11) και των υπό 
σύσταση επιχειρήσεων (από 12/10/11 έως και 60 ηµέρες µετά την απόφαση 
ένταξης) µε τις διαφορετικές απαιτήσεις για την κάθε δράση. ∆ιευκρινίζεται ότι οι 
νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους 
επιλέξιµους ΚΑ∆ που αναγράφονται στον Πίνακα Α του Παραρτήµατος Ι του 
παρόντος Οδηγού.  
Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να ιδρύονται από ανέργους που διαθέτουν 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιµο/ους ΚΑ∆. 

3. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1 και 9.2. Επαναδιατύπωση και προσθήκη των 
παρακάτω εξαιρέσεων: 

 οι µη επιλέξιµοι κλάδοι που ορίζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήµατος Ι του 
παρόντος οδηγού, 

 Φορείς του δηµοσίου, 
 Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,  
 Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, νοµικά πρόσωπα και 
επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυξιακών ανωνύµων 
εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010. 

4. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1.1. Επαναδιατύπωση του πρώτου σηµείου κάτω από 
τον Πίνακα: «Τα µέγιστα ποσοστά αφορούν στον συνολικό προϋπολογισµό µη 
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για τη νέα θέση εργασίας» 

5. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1.1. Επαναδιατύπωση του δεύτερου σηµείου κάτω από 
τον Πίνακα: «Ο πιστοποιηµένος προϋπολογισµός δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
από τον εγκεκριµένο.» 

6. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.1.2. Προσθήκη του εξής περιορισµού: «Ο 
νεοπροσλαµβανόµενος θα πρέπει να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ». 

7. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.2.3  οµοίως µε το προηγούµενο σηµείο. 
8. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.2. Επαναδιατύπωση του λεκτικού για την 

επιλεξιµότητα των επιχειρήσεων της ∆ράσης 2 ως εξής: «Να διαθέτουν κύρια 
επιλέξιµη δραστηριότητα (ΚΑ∆) σύµφωνα µε τον πίνακα Α του Παραρτήµατος Ι 
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του παρόντος οδηγού) µε ηµεροµηνία έναρξης αυτής το αργότερο µέχρι και την 
11/10/2011 και από την οποία να προέρχονται τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 
της επιχείρησης.» 

9. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.2. Επαναδιατύπωση του σηµείου για τους ∆ικαιούχους 
και συγκεκριµένα το σηµείο για την απασχόληση εργαζοµένων ως εξής: «Να 
απασχολούν 5 εργαζόµενους (5 ΕΜΕ) και άνω κατά το έτος πριν την ηµεροµηνία 
ένταξης». 

10. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.2.2. Η πρόταση «H αµοιβή του Συµβούλου 
Προσαρµογής υπολογίζεται ως εξής: 150 ευρώ ανά εργαζόµενο (x) επί το 
συνολικό αριθµό απασχολουµένων της επιχείρησης» αντικαταθίσταται ως εξής: «H 
αµοιβή του Συµβούλου Προσαρµογής υπολογίζεται ως εξής: 150 ευρώ (x) ΕΜΕ 
του έτους πριν την απόφαση ένταξης.» 

11. Κεφάλαιο 9. Παράγραφος 9.2.2. Προσθήκη της παρακάτω παραγράφου: «Ο 
σύµβουλος προσαρµογής είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του ολοκληρωµένου 
σχεδίου παρέµβασης (που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ηλεκτρονικής 
υποβολής), την τεχνική βοήθεια και τις γενικότερες συµβουλευτικές υπηρεσίες.» 

12. Κεφάλαιο 10. Παράγραφος 10.1. Απάλειψη των συνεργαζοµένων µε τον ΕΦΕΠΑΕ 
τραπεζικών ιδρυµάτων και φορέων, καθώς οι προτάσεις υποβάλλονται για 
αξιολόγηση µόνο ηλεκτρονικά. 

13. Κεφάλαιο 10. Παράγραφος 10.1. Η πρόταση «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
ανακριβής δήλωση στοιχείων, η πρόταση απεντάσσεται.» αντικαθίσταται ως εξής: 
«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση στοιχείων, η οποία αφορά τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας ή επηρεάζει ευνοϊκά την βαθµολογία της πρότασης τότε η 
πρόταση θα απεντάσσεται.» 

14. Κεφάλαιο 11. Η πρόταση «Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται ο 
ΕΦΕΠΑΕ αποστέλλει την απόφαση ένταξης» αντικαθίσταται ως εξής: «Οι 
αποφάσεις ένταξης αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) για κάθε επιχείρηση χωριστά» 

15. Κεφάλαιο 12. Μεταφορά της παραγράφου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που 
πρέπει να προσκοµίσει ο δικαιούχος κατά την αίτηση ολοκλήρωσης της πράξης ως 
παραποµπή στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Οδηγού. 

16. Κεφάλαιο 13. Παράγραφος 13.3. Προσθήκη της παρακάτω διευκρίνισης: «Η/Οι 
νέα/έες θέση/εις θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη/ες των ήδη υφιστάµενων ΕΜΕ 
που απασχολούσε η επιχείρηση κατά το έτος πριν την απόφαση ένταξης (2011)». 

17. Κεφάλαιο 14. Προσθήκη της πρότασης: «Γίνονται δεκτά έως δύο αιτήµατα 
τροποποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου.» 

18. Κεφάλαιο 14. Η πρόταση «Το σύνολο των τροποποιήσεων δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει αθροιστικά το 20% του αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού (να είναι 
δηλαδή κατώτερο του 80% του αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού)» 
αντικαθίσταται µε «Οι τελικά πιστοποιηµένες δαπάνες δεν µπορεί να είναι  
µικρότερες του 70% του αρχικά επιλέξιµου  προϋπολογισµού». 

19. Κεφάλαιο 15. Προσθήκη της εξής παραγράφου: «Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος 
καθόλη 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. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αφορούν 
σε θέσεις εργασίας που έµειναν κενές µετά από αναπηρία ή συνταξιοδότηση λόγω 
ηλικίας. 

20. Παράγραφοι 9.2, 9.2.2, 10.2, 12. Αντικατάσταση του όρου «ΚΕΚ» µε τον ακριβή 
όρο «Πιστοποιηµένοι Φορείς Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης». 

21. Παράρτηµα ΙΙ: Τροποποίηση του Παραρτήµατος µε προσθήκη περισσότερων 
διευκρινίσεων στην επιλεξιµότητα δαπανών. 

22. Παράρτηµα ΙΙΙ: Τροποποίηση του Παραρτήµατος µε προσθήκη λεπτοµερέστερων 
οδηγιών για τα παραστατικά που θα πρέπει να προσκοµίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ και το 
χρόνο υποβολής της άδειας λειτουργίας για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις. 
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Γ.  Την αντικατάσταση του Οδηγού και των Παραρτηµάτων του µε τα συνηµµένα, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο σηµείο Β.  

 
∆.  Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος της µε αριθ. πρωτ. 5078/1017 

/Α2/12-10-2011 απόφασης, µέχρι και τον χρόνο έκδοσης της παρούσας, 
αξιολογούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της µε αριθ. πρωτ. 5078 
/1017/Α2/12-10-2011 απόφασης και µόνο όσον αφορά στην κατηγορία δαπάνης 
«δηµιουργία νέας θέσης εργασίας» για την οποία οι υποψήφιοι έχουν ήδη προβεί σε 
έναρξη υλοποίησης (πρόσληψη και αναγγελία ΟΑΕ∆). Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι 
προτάσεις αξιολογούνται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας που 
παραµένει εφ’ εξής µόνη ισχυρή και δεσµεύουσα. Οι ήδη υποβληθείσες προτάσεις 
εξακολουθούν ισχυρές, κρινόµενες µε τους όρους της παρούσης. Εξαιρετικά, αν η 
παρούσα απόφαση δηµιουργεί ανάγκη τροποποίησης της υποβληθείσας πρότασης, 
αυτή δύναται να γίνει µε υποβολή νέας που αντικαθιστά την ήδη υποβληθείσα.  

 
Ε. Τη δηµοσίευση της περίληψης της απόφασης αυτής στις ίδιες εφηµερίδες που είχε 

δηµοσιευθεί η 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», δηλαδή στις :  

 
• ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 
• ΒΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
• ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ 
• ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
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