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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τα παρακάτω σημεία: 

 

1. Υπογραφή Υφυπουργού σύμφωνα με το Ν. 

4314/2014 

2. Προσθήκη στα έχοντας υπόψη του Ν. 4314/2014. 

3. Προσθήκη στα έχοντας υπόψη της έγκρισης του 

ΕΠΑνΕΚ 

4. Διαγραφή της  δεύτερης παραγράφου στο  

      κεφάλαιο 3.2 Επιλεξιμότητα  

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 12106/5541/Α2/23.12.2014 
πρόσκληση. 

Αθήνα, 29/12/2014 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας 

 

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 
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«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         

ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» 

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ (ΕΚΤ) 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο) 

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  

 

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. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152/25.06.2013) “Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 
141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης. 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως." 

4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α΄ 134/10.06.2013) “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών. 

5. Το Π.Δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 240/Α/3-11-2014).  

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 54169/31-10-2014 (ΦΕΚ 2944/Β/3-11-2014) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».  

7. 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 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)”.  

8. 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. 
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9. Την από 27/3/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», με την οποία εγκρίθηκαν τα 
κριτήρια επιλογής των πράξεων.  

10. 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. 

11. 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 

12. 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 
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως ισχύει 

13. Τη με Α.Π.14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, 
όπως ισχύει. 

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

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

16. 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» 

17. Την Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.05.2011), 
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, όπως ισχύει. 

18. 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. 

19. Την µε Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07.09.2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ 
σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους 
δικαιούχους µέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής και υποχρεωτική 
έκδοση των εντύπων από τους φορείς διαχείρισης µέσω του ΟΠΣ. 
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20. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 
(Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης 
C(2014)3542 final/23.05.2014. 

21. Την υπ΄ αριθμ C(2014)10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της 
Επιτροπής της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του 
επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία” για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» στην Ελλάδα, CCI2014GR16Μ2ΟP001. 

22. Τον Κανονισμό 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, Το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκά Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για τη κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006» Τον Κανονισμό 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου» 

23. Τον Κανονισμό 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του Συμβουλίου» 

24. Έγγραφο ΕΥΘΥ με Α.Π. 51020/ΕΥΘΥ 1153/15.10.2014 «Οδηγίες για την έναρξη 
υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

25. To N.4314/2014 «A) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
265/Α/23.12.2014). 

26. Το γεγονός ότι η πράξη «Κατάρτιση εργαζομένων για την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων» πρόκειται να ενταχθεί στο νέο ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» της Προγραμματικής 
Περιόδου 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί και αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τους 
πόρους του ΕΚΤ. 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

Κοινωνικούς Εταίρους ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του 
ιδιωτικού τομέα μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα, που σκοπό με βάση το καταστατικό 
σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων 
κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων επιχειρήσεων, καθώς και τη 
δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, για την υποβολή 
προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 
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πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε 
θέματα Εξωστρέφειας». 

 

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

-  Να αποδεικνύουν ή/και εξασφαλίσουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του 
έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της 
παρέμβασης. 

-  Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή 
πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως 
φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα 
που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη 
υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή 
συμπράξεις φορέων επιλέξουν τη δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η 
απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό. 

Να έχουν εξασφαλίσει εγγράφως τη συμμετοχή κλαδικών ή συλλογικών φορέων 
εξωστρέφειας με σύμφωνο ή μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί η 
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. 

-  Να έχουν υλοποιήσει ή να υλοποιούν οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τα μέλη της 
ένωσης, ως δικαιούχοι, συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα κατάρτισης 
σε περισσότερες από μία  περιφέρειες της χώρας, κατά την προγραμματική περίοδο 
2007-2013. 

-  Οι υποψήφιοι, πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών εγγράφων, μπορούν να 
υποβάλλουν και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την ικανότητά τους για την 
υλοποίηση της παραπάνω πράξης.   

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή Δικαιούχων οι οποίοι θα έχουν 
ως αντικείμενο την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εξωστρεφούς 
προσανατολισμού.(Ενδεικτικά αναφέρονται τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, 
προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων). 
 

Η καταλληλότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης πρέπει να προκύπτει με τεκμηριωμένο 
τρόπο.  

 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι  12.000.000 Δημόσια 
Δαπάνη. 

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε πρότασης δικαιούχου του 
προγράμματος δε μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000.000,00 ευρώ. 

 

Ο ακριβής αριθμός των Εργαζομένων - Στελεχών Επιχειρήσεων  που θα συμμετέχουν στις 
ενέργειες κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν θα περιγράφεται στις Υποβληθείσες 
Προτάσεις με την σχετική ανάλυση κόστους ανά εκπαιδευόμενο. 

Το μικτό κόστος, δε μπορεί να υπερβαίνει τα 13€ ανά ανθρωποώρα κατάρτισης 
Το  επίδομα του καταρτιζομένου περιλαμβάνεται στο ποσό αυτό. 
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Αντικείμενο της πρότασης των εν δυνάμει δικαιούχων, αποτελεί η παροχή 
Κατάρτισης στους εργαζομένους, στελέχη επιχειρήσεων, για να αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην 
παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και θα συμβάλλουν στην 
προσαρμογή των επιχειρήσεων στις σημερινές αναπτυξιακές προτεραιότητες. 

 

Σκοπός της πρότασης είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και η ανάπτυξη της 
εξωστρεφούς ικανότητας των επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των δυνατοτήτων και 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Η ενέργεια αποβλέπει: 

 στη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων που θα υποστηρίξουν 
τον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων, στις νέες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις, 

 στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της αγοράς, 

 στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την ενδυνάμωση της εργασιακής 
κατάστασης των ωφελουμένων και στην ενίσχυση των όρων διατήρησης και 
προοπτικής της απασχόλησης των εργαζομένων. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή η κάθε πρόταση θα περιλαμβάνει Έκθεση 
Παρακολούθησης των ωφελουμένων των δράσεων 6 μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της κατάρτισης. 

 

 

1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη 
επενδυτική προτεραιότητα, κατηγορία πράξεων και οικονομική δραστηριότητα ανά 
Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 1.1 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΩΔ.   

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

Άξονας 2.και 2Σ: 
Προσαρμογή εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις 

ΚΩΔ.  02 ΚΑΙ 02Σ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

Προσαρμογή των εργαζομένων, 
των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές 

ΚΩΔ.  8v 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 

Κατάρτιση  Ανθρώπινου 
Δυναμικού των ΜΜΕ σε Θέματα 
Εξωστρέφειας  

 

ΚΩΔ.   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Άλλες μη κατονομαζόμενες 
υπηρεσίες 

ΚΩΔ.  22 

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες πράξεις , αναμένεται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020, μόλις αυτό 
εγκριθεί, και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ.  

1.2  Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο των 
Αξόνων Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 
παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

(α) Ειδικός Στόχος 

Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους στις νέες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του 

νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας 

  (β) Δείκτες Παρακολούθησης  

Πίνακας 1.2 (Άξονας προτεραιότητας 02 KAI 02Σ) 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

CO05 Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολούμενων 

Συμμετέχοντες 

 

Πίνακας 1.3 (Άξονας προτεραιότητας 02 KAI 02Σ) 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

CR07 
Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην 
αγορά εργασίας εντός 6 μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους 

Συμμετέχοντες 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων 
με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα 
ή/και κατηγορία πράξεων, ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  ως ακολούθως:  

 
Πίνακας 2.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
Άξονας 02 

Προσαρμογή εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 

                                          

1  όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το 
ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής 
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περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις (Όλες οι 
Περιφέρειες εκτός των Περιφερειών 
Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) 

Α/Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) 
(3) 

1 

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές/ 
Κατάρτιση  Ανθρώπινου Δυναμικού των 
ΜΜΕ σε Θέματα Εξωστρέφειας. 

11.204.400€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 11.204.400 € 

 
 

Πίνακας 2.2 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :  
 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

Άξονας 02  
Προσαρμογή εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις 
(Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και 
Νοτίου Αιγαίου) 

Α/Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) 
(3) 

1 

Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις αλλαγές/ 
Κατάρτιση  Ανθρώπινου Δυναμικού 
των ΜΜΕ σε Θέματα Εξωστρέφειας. 

795.600€ 

ΣΥΝΟΛΟ 795.600€ 

2.2  Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη 
ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους 
δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 
διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  
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3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 
προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2018. Η ολοκλήρωση των 
προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. 

3.2 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, της με αρ. πρωτ. 14053/ 
ΕΥΣ1749/ΦΕΚ540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως 
ισχύει, καθώς και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκλησης μέχρι 02.03.2015. 

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

4.2 Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ορίζεται σε 12.000.000€ 
Δημόσια Δαπάνη. 

4.3  Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.antagonistikotita.gr. 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ).  Το ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί 
στο φάκελο της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει την υπογραφή και 
σφραγίδα από τους αρμόδιους φορείς, είναι αυτό που επισυνάπτεται στη 
παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.antagonistikotita.gr.  

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου  

(iv) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα 
αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η 
προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στη διεύθυνση 
Μεσογείων 56,115 27, Αθήνα, τις ώρες 9.00-14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. ΟΙ 
προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με 
ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.  

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:  
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5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, με βάση τα 
κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

(ii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,  

(iii) σκοπιμότητα της πράξης και  

(iv) ωριμότητα της πράξης. 

καθώς και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στον Καν. 1303/2013, 
στους ειδικούς στόχους του ΕΚΤ, αλλά και στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». 

Τα εξειδικευμένα κριτήρια επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι  Άμεση.      

  Άμεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την 
ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ.  

Η ΕΥΔ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά 
αξιολογημένων προτάσεων 

5.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την 
ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π., όπως αναφέρονται στο «Σύμφωνο Αποδοχής 
Όρων της απόφασης ένταξης πράξης και υποχρεώσεων Δικαιούχων», που η 
πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το 
σύμφωνο αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης της 
πράξης. 

5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα . 
Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης 
ένταξης επισυνάπτονται στη παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.antagonistikotita.gr 

5.5 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ του τίτλου των πράξεων που 
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πράξης. 

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο 
αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει: 
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(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 
και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.  

(ii) Να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης όπως 
αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης 
ένταξης». 

(iii) Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις 
διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Για όσες 
συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί 
δημοσίων συμβάσεων να λαμβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης. 

(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π μηνιαία τα στοιχεία 
οικονομικής προόδου και εξαμηνιαία  τα στοιχεία φυσικής προόδου της πράξης 
και των υποέργων της. 

(v) Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν επίσης τα δεδομένα φυσικού 
αντικειμένου τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των κοινών 
δεικτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 αναφορικά με τη συλλογή και 
συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων και με τις κατευθύνσεις που θα τους 
δοθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ειδικότερα, πρέπει να 
εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε 
ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθ.125 παρ.2δ και ε του 
Καν. 1303/2013. 

(vi) Να τηρούν τις απαιτήσεις του Ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις 
αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι 
αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(vii) Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης 
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της 
δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 
παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτημα 
ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ)1303/2013. 

(viii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τους Καν. 
(ΕΚ) 1828/2006, Καν. (ΕΚ) 1303/2013, και Καν.(ΕΚ)1304/2013. 

(ix) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα 
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες 
προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π  στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης 
Δαπανών. 

(x) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 
φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο 
του Ε.Π. 
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(xi) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  
όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 
Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(xii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας 
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(xiii) Κατά την ολοκλήρωση του έργου, να καταρτίζει αναλυτική έκθεση όπου θα 
περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το 
εγκριθέν. 

(xiv) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό 
θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Ε.Π. 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 
συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην 
κα Φ. Μουστακάτου, τηλέφωνο 210 7450854, e-mail: fmoustakatou@mou.gr   

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το σύστημα διαχείρισης των Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο 
υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στα εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία 
για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠΠ/Υ, 
πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση 
κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση 
της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.antagonistikotita.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο 
επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και 
ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

      Ο Υφυπουργός 

                  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 

 

                                                        Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
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Συνημμένα: 
1. Υπόδειγμα Αίτησης χρηματοδότησης 
2. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης 
3. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης  
4. Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  
5. Κριτήρια Επιλογής πράξεων  
6. Έγγραφο της 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» 

 
 
Κοινοποίηση: 
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Ο. Κωνσταντινόπουλου 
 ΕΥΣ ΕΚΤ 
 ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 
 ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 
 Μονάδες Α1, Β3, Γ 
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