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Θέμα: Έγκριση των Πρακτικών 4/10-02-2020, 5/18-03-2020 και 6/23-

03-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων της Πρόσκλησης «Κατάρτιση 

και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 110) του 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ 

 

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. Τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2017/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 

ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τον Ν.4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 

οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 81/8.7.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019 «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων». 

6. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.08.2019) «Διορισμός 
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Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» 

7. Το Π.Δ. 84/17.07.2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.08.2019) «Σύσταση και 

κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», και ειδικότερα το άρθρο 2. 

8. Την με αριθμό 80261/01.08.2019 (ΥΟΔΔ 511/02.08.2019 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με το ν. 4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 

οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και άρθρο 111 παρ. 7. 

9. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β’ 2064/15.6.2017) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της με 

αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του 

άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 

1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β’ 1248). 

10. Την υπ’ αριθ. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων 

Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ). 

11. 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. 

12. Την με Α.Π. 177229/ 15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την 

έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 

Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 7ΠΧΒ0-2ΥΜ). 

13. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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, (CCI 

2014GR16M2OP001). 

14. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: 

«Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 

2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο 

πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», 

όπως ισχύει. 

15. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 

Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με 

το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015) 

16. Την με Α.Π 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 Υπουργική Απόφαση «Βασικές 

κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, 

επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα». 

17. Την με ΑΠ 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) με την 

οποία αντικαταστάθηκε η με ΑΠ 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 

Β΄3521) υπουργική απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής 
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απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων»» 

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 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 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 

Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

19. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 480/2014 της Επιτροπής 

της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

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 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας, και ιδίως το άρθρο 20 αυτού, όπως ισχύει. 

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

και του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 

283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

21. 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». 

22. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της 

κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). 

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας 

(De Minimis) όπως ισχύει. 

24. Την με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: 

"Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020". 

25. Την με Α.Π. 115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: 

«Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου 

συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων». 

26. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το 

περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των 

προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, όπως 

τροποποιήθηκε με την με ΑΠ3085/744Α1/09.06.2016 Απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και την με Α.Π. 5925/1199/14.10.2016 

απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία» και την με αρ. πρωτ. 4203/1332 Α1/10-7-2018 απόφαση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» -μέσω 30ης 

γραπτής διαδικασίας- για την έγκριση της τροποποίησης του δελτίου 

εξειδίκευσης της δράσης, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των 

κριτηρίων επιλογής πράξεων. 

27. Τη γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ με αρ. πρωτ. 57217/ΕΥΚΕ2156/ 31-5-2016 με 

θέμα «Γνωμοδότηση για την ύπαρξη ή μη στοιχείων Κρατικών Ενισχύσεων 

στο σχέδιο πρόσκλησης πράξεων κατάρτισης του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ (2014-2020) 

με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων 

Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», 

28. Την Πρόσκληση 110 με κωδικό ΟΠΣ 3319, Α.Π.ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

5788/1873/Α3/21.09.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και τίτλο «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 

(Β' κύκλος)» όπως ισχύει, 

29. Τις με αρ. πρωτ. 6255/1999/Α3/8-10-2018 και 7011/2366/Α3/31-10-

2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, 

30. Την με Α.Π. 2563/807/Α3/16.04.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 06.05.2019 

(ΑΔΑ: 6363465ΧΙ8-ΡΤΔ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης 

Ενστάσεων για την Πρόσκληση «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)» (ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 110) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την με Α.Π. 5651/1765/Α3/ 27-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΚ3465ΧΙ8-

ΤΝ7) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, 

ΤΣ & ΕΚΤ. 

31. Τις υποβληθείσες ενστάσεις. 

32. Τα 4/10-02-2020 και 5/18-03-2020 Πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων 

για την Πρόσκληση «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

110) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθμ. 

1723/316/Α3/19.03.2020 έγγραφο της Επιτροπής στην Μονάδα Α3 της 

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. 

33. Το 6/23-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων για την Πρόσκληση 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 110) του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που διαβιβάστηκε με το υπ΄ αριθμ. 

1778/328/Α3/24.03.2020 έγγραφο της Επιτροπής στην Μονάδα Α3 της 

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών 4/10-02-2020, 5/18-03-2020 και 6/23-

03-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθ. 2563/807/Α3/16.04.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 06.05.2019 απόφαση της 

Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ορισμού μελών της 

Επιτροπής-ΑΔΑ: 6363465ΧΙ8-ΡΤΔ, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με 
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Α.Π. 5651/1765/Α3/ 27-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΚ3465ΧΙ8-ΤΝ7) Απόφαση της Ειδικής 

Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ. Ειδκότερα: 

1. Επί της με αρ. πρωτ. 63/30-12-2019 (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 7894/2296/31-

12-2019) του Δικαιούχου υποβληθείσας ένστασης σχετικά με την 

απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό 

αριθμό ΟΠΣ 5035135 

Με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά αναλυτικά 

αποτυπώνονται στο κεφάλαιο 3.6.2 του Σχεδίου Δράσης, καθώς και στις 

παραγράφους 5 και 6 της προαναφερομένης γνωμοδότησης της ΕΥΚΕ, εφόσον 

α) κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων δεν εμπλέκονται κατ΄ ουδένα 

τρόπο επιχειρήσεις, είτε αν αυτές ενδεχομένως απασχολούν τους 

ωφελούμενους κατά τη φάση της υποβολής της αίτησης είτε ανήκουν σε 

συγκεκριμένο κλάδο (μη ύπαρξη κριτηρίων που ευνοούν συγκεκριμένο 

κλάδο), β) η αίτηση του υποψηφίου ως φυσικού προσώπου δεν συνδέεται με 

κίνητρα που παρέχονται από επιχειρήσεις, πχ μισθολογικά κίνητρα, βελτίωση 

θέσης και επαγγελματική εξέλιξη, απόκτηση δεξιοτήτων με ζήτηση σε 

συγκεκριμένο κλάδο κοκ, και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια ή εμπλοκή της 

εργοδοσίας ή ένωσης εργοδοτών σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, είτε αυτό 

αφορά στην υποβολή της αίτησης του υποψηφίου είτε στη συμμετοχή του στο 

πρόγραμμα, και επομένως η αίτηση είναι αποκλειστικό δικαίωμα του 

υποψηφίου, είναι προφανές ότι οι υποψήφιοι δυνητικά βελτιώνουν με τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης το επαγγελματικό τους προφίλ, 

και επομένως το όποιο πλεονέκτημα αποκτηθεί αφορά στους καταρτιζόμενους 

που ως φυσικά πρόσωπα δύνανται να αναζητούν ελεύθερα στην αγορά 

εργασίας τη βελτίωση των όρων της επαγγελματικής τους εξέλιξης.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής του 

εξεταζόμενου Σχεδίου Δράσης αφορούν σε διερεύνηση των προσωπικών 

κινήτρων των ωφελούμενων για ενίσχυση τους δεξιοτήτων και των γνώσεών 

τους ως φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τυχόν υφιστάμενους ή 

μελλοντικούς εργοδότες των αιτούντων. Το όποιο πλεονέκτημα δύναται να 

προκύψει από τη απόκτηση νέων γνώσεων αφορά αποκλειστικά τα φυσικά 

πρόσωπα και εν γένει την προοπτική τους στον ελεύθερη αγορά εργασίας και 

δεν στοιχειοθετείται διαδικασία επιλεκτικής ενίσχυσης άμεσα η έμμεσα είτε των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων, εφόσον κάποιοι εκ των υποψηφίων κατά το 

χρόνο υποβολής της αίτησης εργάζονται, είτε ενδεχομένως άλλων 

επιχειρήσεων στις οποίες θα απασχοληθούν μελλοντικά ή συγκεκριμένου 
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κλάδου επιχειρήσεων. Είναι δηλαδή αδιάφορο για την επιλογή των 

υποψηφίων, το πώς οι αποκτούμενες δεξιότητες θα αξιοποιηθούν μελλοντικά 

πχ αν θα αξιοποιηθούν από τη συγκεκριμένη επιχείρηση στην οποία πιθανά 

σήμερα εργάζονται ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιδιώξουν να προσληφθούν 

μελλοντικά. Στο πλαίσιο αυτό και οι φράσεις «ενδεχόμενα νέα καθήκοντα» και 

«ενδεχόμενες νέες αρμοδιότητες στις επιχειρήσεις που εργάζονται» το 

πιθανότερο είναι πως εσφαλμένα αναφέρθηκαν ως «κριτήρια επιλογής» στο 

κεφ. 6.3.1 καθώς δεν βαθμολογούνται ως συνάρτηση κινήτρων που 

παρέχονται από συγκεκριμένες επιχειρήσεις αλλά αποτελούν φράσεις με 

δυνητικό χαρακτήρα που καταγράφουν και υποδεικνύουν το πιθανό 

προσωπικό κίνητρο επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων για να 

διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρόταση του Δικαιούχου δεν ενέχει στοιχεία 

Κρατικής Ενίσχυσης καθώς δεν ενισχύει άμεσα ή έμμεσα με επιλεκτικό τρόπο 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις.  

Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή, η αξιολόγηση του κριτηρίου Β.2.2 είναι 

αρνητική και κατά συνέπεια θα πρέπει με μέριμνα της επιτροπής αξιολόγησης 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης χρηματοδότησης με MIS 

5035135 και να συμπληρωθεί το Φύλλο αξιολόγησης ως προς τα λοιπά 

κριτήρια αξιολόγησης. 

2. Επί της από 15/5/2019 υποβληθείσας στο ΟΠΣ ένστασης σχετικά με 

την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό αριθμό της 

πράξης στο ΟΠΣ 5035136 

Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, και ειδικότερα γίνεται δεκτή ως προς το 

Κριτήριο Α.2.1 του οποίου η αξιολόγηση είναι θετική σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο σημείο Α ανωτέρω, αλλά απορρίπτεται ως προς το Κριτήριο 

Α.2.2 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σημείο Β ανωτέρω και 

κατά συνέπεια εισηγούμαστε την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης με 

κωδικό αριθμό της πράξης στο ΟΠΣ 5035136. 

3. Επί της από 15/5/2019 υποβληθείσας στο ΟΠΣ ένστασης σχετικά με 

την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό αριθμό της 

πράξης στο ΟΠΣ 5035145  

Η ένσταση γίνεται εν μέρει δεκτή, η βαθμολογία των Κριτηρίων Β.3.1α και 

Β.3.5 αναπροσαρμόζεται σε 35 και 20 αντίστοιχα, η βαθμολογία του Κριτηρίου 
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Β3 τροποποιείται από 41 σε 65,5, καθώς και η συνολική βαθμολογία της υπό 

κρίση πρότασης η οποία λαμβάνει το συνολικό βαθμό 63,5 (βλ. συνημμένο 

Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος). 

Κατά συνέπεια η πρόταση δύναται να ενταχθεί στο ΕΠΑΝΕΚ, εφόσον 

συγκεντρώνει βαθμολογία μεγαλύτερη από την ελάχιστη αποδεκτή για την 

έγκριση των Προτάσεων, που σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης έχει 

οριστεί στο βαθμό 60. 

4. Επί της από 16/5/2019 υποβληθείσας στο ΟΠΣ ένστασης σχετικά με 

την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό 

αριθμό ΟΠΣ 5035282  

Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, διότι από την εξέταση της ένστασης και των 

δεδομέων που είχε η Επιτροπή στη διάθεσή της προκύπτει ότι ο Δικαιούχος δεν 

αποτελεί δυνητικά επιλέξιμο δικαιούχο στο πλαίσιο της πρόσκλησης με α/α 110 

του ΕΠΑΝΕΚ και ως εκ τούτου η ένστασή του απορρίπτεται και κατά συνέπεια 

απορρίπτεται και η αίτηση χρηματοδότησης της με κωδικό αριθμό ΟΠΣ πράξης 

5035282. 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας στους Δικαιούχους των Τεχνικών Δελτίων 

Πράξεων των ανωτέρων κωδικών αριθμών έργου ΟΠΣ με συνημμένο το 

σχετικό απόσπασμα του Πρακτικού, που τους αφορά. 

 

 

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ 

 

Νίκη Δανδόλου 

 

Συνημμένα:  
Πρακτικά: 4/10-02-2020, 5/18-03-2020 και 6/23-03-2020 
 

 
Εσωτερική διανομή: 
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ 
 Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
 Μονάδες Α1, Α2, Α3, Β1 
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