
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 

 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 

 

 

Ερώτημα 1: Κατά πόσο είναι δεσμευτικό το περιεχόμενο του Παραρτήματος των Σχεδίων 

Δράσης 2, 3 και 4; 

Α. Το παράρτημα αναφέρεται σε επιδότηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 

ανέργων/απολυμένων, ενώ στην Πρόσκληση δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. 

Β.  Ενδεικτικός αριθμός ατόμων ανά κλάδο. 

Γ.  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με Κάρτα Κατάρτισης όπως αναφέρεται στο παράρτημα 

ή όχι. 

 

Απάντηση:  

Τα αναφερόμενα στο παράρτημα αποτελούν το πλαίσιο υλοποίησης της πράξης από τον 

δικαιούχο.  

Α. Το παράρτημα αποτελεί μέρος μελέτης, που έγινε από την ΕΥΣ, η οποία προβλέπει εκτός από 

τις δράσεις που προκηρύχθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και δράση με τίτλο «Δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας με επιχορήγηση της θέσης εργασίας». Η Δράση αυτή ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και δύναται να υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ, μετά την ολοκλήρωση των 

δράσεων Συμβουλευτικής και της Κατάρτισης. 

 

Β. Ο αριθμός των ατόμων ανά κλάδο είναι δεσμευτικός ως προς το ελάχιστο όριο που αναφέρει η 

μελέτη (δηλαδή 2.000 για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 1.000 για τον κλάδο εμπορίας-

διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτου, 1.500 στον κλάδο δομικών υλικών) ενώ παράλληλα το 

άθροισμα των καταρτιζομένων και για τους τρείς κλάδους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5.500 

σύμφωνα με την πρόσκληση. 

 

Γ.  Για τη δράση θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρείται το 

προφίλ του κάθε καταρτιζομένου (Κάρτα Κατάρτισης) ώστε να δίνεται η δυνατότητα άμεσων 

συμπερασμάτων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες και επιμορφωτικές δυνατότητες 

των ανέργων. Προκειμένου στην συνέχεια να μπορεί να προσφέρεται εξατομικευμένη υποστήριξη 

σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επαγγελματικής ένταξης των ανέργων μέσω του συστήματος της 

Κάρτας Κατάρτισης. 



 

 

Ερώτημα 2: Όταν ο δυνητικά Δικαιούχος είναι Ένωση Φορέων, στο Τεχνικό Δελτίο ποιός 

μπαίνει συντονιστής φορέας και πώς θα αναφέρονται τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης; 

 

Απάντηση: 

Σημείο 40: Ως Δικαιούχος  ορίζεται ο Συντονιστής  των μελών της ένωσης. 

Σημείο 44: Ως φορέας πρότασης ορίζεται ο Δικαιούχος (Συντονιστής). 

Σημείο 47: Ως φορέας λειτουργίας ορίζεται ο Δικαιούχος (Συντονιστής). 

 

 

Ερώτημα 3: Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν στο 

πρώτο σχέδιο δράσης (συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός) θα 

συμμετέχουν και στο δεύτερο κατάρτιση/επανακατάρτιση). Μας είναι κατανοητό ότι όσοι θα 

συμμετέχουν στο δεύτερο σχέδιο δράσης θα πρέπει να απαραίτητα να έχουν συμμετάσχει 

στο πρώτο;  

 

Απάντηση: 

Ναι. Οι ωφελούμενοι για να συμμετέχουν στο δεύτερο σχέδιο δράσης θα πρέπει απαραίτητα να 

έχουν συμμετάσχει στο πρώτο.  

 

 

Ερώτημα 4: Στις προϋποθέσεις των δυνητικών δικαιούχων αναφέρεται ότι θα πρέπει να 

έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα 

προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού, ύψους τουλάχιστον 50% του προτεινόμενου προϋπολογισμού.  

- Όταν αναφέρεται η πενταετία εννοείται η 2006-10 ή 2007-11; 

- Ποια αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται για την τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας αυτών 

και σε ποιο τμήμα της αίτησης θα πρέπει να επισυναφθούν; 

 

 

Απάντηση: 

-  Η υλοποίηση προγραμμάτων με ίδια μέσα αναφέρεται στην πενταετία 2006-2010. 

-  Για όσους υπήρξαν Τελικοί Δικαιούχοι σε Συγχρηματοδοτούμενα έργα απαιτείται Βεβαίωση 

Τήρησης Υποχρεώσεων από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ενώ για όσους  

υπήρξαν ανάδοχοι να προσκομισθούν η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 

Έργου. 

 



 

Ερώτημα 5: Η εξασφάλιση της συμμετοχής των κλαδικών φορέων μπορεί να αποδειχθεί με 

μία επιστολή δέσμευσής τους προς την Ένωση; Επιπλέον αναφέρεται στην πρόσκληση τη 

συμμετοχή των κλαδικών φορέων στις 13 περιφέρειες της χώρας  ενώ το έργο αφορά μόνο 

τις 8 περιφέρειες Αμιγούς Στόχου και τις 3 σταδιακής εξόδου.  

 

Απάντηση: 

Η εξασφάλιση της συμμετοχής των κλαδικών φορέων τεκμηριώνεται από Πρωτόκολλα 

Συνεργασίας ανάμεσα στους κλαδικούς φορείς και τους υποψήφιους δικαιούχους. 

Στην πρόσκληση απαιτείται η συμμετοχή των κλαδικών φορέων και στις 13 περιφέρειες ώστε να 

υπάρχει διάγνωση αναγκών για όλη τη χώρα. 

 

 

Ερώτημα 6:  

Στις οδηγίες συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου αναφέρεται ότι το Ποσοστό έμμεσων 

δαπανών: (Αφορά σε πράξεις επιχορηγήσεων, περίπτωση Α πεδίου 62) Συμπληρώνεται το 

σταθερό ποσοστό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη δήλωση έμμεσων δαπανών,  στην 

περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποέργα επιχορήγησης για την εκτέλεση πράξης 

με ίδια μέσα, για τις οποίες οι έμμεσες δαπάνες δηλώνονται ως ποσοστό επί των άμεσων 

δαπανών, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση. Σας παρακαλούμε να καθορίσετε ποιο είναι 

το ακριβές ποσοστό των έμμεσων αυτών δαπανών.  

 

Απάντηση: 

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 2 της ΥΠΑΣΥΔ οι κατ’  αποκοπή έμμεσες δαπάνες δεν είναι 

επιλέξιμες καθώς δεν ορίζονται στη σχετική πρόσκληση. 

 

 

Ερώτημα 7: Πως πραγματοποιείται η διαδικασία χρηματοδότησης του Δικαιούχου για την 

υλοποίηση του έργου; 

Απάντηση: 

Η διαδικασία χρηματοδότησης του Δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου περιγράφεται στη 

«Διαδικασία Ι_1 Πληρωμή Δικαιούχων Πράξεων» στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στο site: http://www.antagonistikotita.gr/greek/help1.asp  

 

 



Ερώτημα 8: Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα του έργου;  

 

Απάντηση: 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου θα προκύψει έπειτα από την καταγραφή των εκπαιδευτικών και 

συμβουλευτικών αναγκών και τις προτάσεις των κλαδικών φορέων για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων κατάρτισης. 

Η ρεαλιστικότατα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης βαθμολογείται με βάση το κριτήριο Α6 των 

κριτηρίων επιλογής πράξεων. 

Ως ανώτατο όριο του έργου ορίζεται η ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών ήτοι η 31η 

Δεκεμβρίου 2015. 

 

 

Ερώτημα 9: Η Πρόσκληση προϋποθέτει ότι οι δράσεις κατάρτισης-επανακατάρτισης θα 

ακολουθούν το ΕΣΔΕΚ. Ισχύει το ανάλογο για τις δράσεις συμβουλευτικής-

προσανατολισμού ανέργων; Δηλαδή,  θα ακολουθηθεί το σύστημα Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών που έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Εργασίας με σχετικές 

ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ και Γ΄ΚΠΣ;    

 

Απάντηση:  

Οι ενέργειες Συμβουλευτικής της παρούσας δράσης δεν εντάσσονται στο Σύστημα Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών που έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Εργασίας. 

 

 

Ερώτημα 10: Η αναφορά «και στις 13 περιφέρειες της χώρας» σημαίνει ότι τα σχήματα που 

θα υποβάλουν πρόταση θα πρέπει ουσιαστικά να περιλαμβάνουν τα τριτοβάθμια όργανα 

των κλαδικών φορέων; Μπορεί να υποβληθούν σχέδια με τοπική ή περιφερειακή 

διάσταση; Αν όχι, τότε η συμμετοχή των τριτοβάθμιων οργάνων είναι αποκλειστική ή 

μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από μία προτάσεις; 

 

Απάντηση:  

Οι προτάσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να έχουν πανελλαδική εμβέλεια (11 επιλέξιμες 

περιφέρειες). Η συμμετοχή των κλαδικών φορέων σε περισσότερες από μία προτάσεις δεν 

απαγορεύεται. 



 

 

Ερώτημα 11: Το Τεχνικό Δελτίο Έργου που θα υποβληθεί πόσα υποέργα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει (π.χ. ένα υποέργο για κάθε κλάδο);   

 

Απάντηση:  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει  να υποβάλλουν 2 (δύο) τεχνικά δελτία έργου – ένα για τις οκτώ 

(8) περιφέρειες Αμιγούς Στόχου και ένα για τις τρεις (3) Σταδιακής Εξόδου. Κάθε Τεχνικό Δελτίο θα 

έχει ως υποέργα τις περιφέρειες στις οποίες θα υλοποιηθεί η συμβουλευτική και η κατάρτιση. 

 

 

Ερώτημα 12: Για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του έργου τι ισχύει; 

 

Απάντηση:  

Για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του έργου ισχύει το Άρθρο 22, παράγραφος 4 της ΥΠΑΣΥΔ 

(http://www.antagonistikotita.gr/greek/help1.asp).  

 

 

Ερώτημα 13:  

Στα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία θα συνυποβληθούν ηλεκτρονικά με το 

ΤΔΠΠ, περιλαμβάνεται και το καταστατικό της/των εταιρίας/ών που συμμετέχουν. 

Δεδομένου ότι το καταστατικό μιας εταιρείας αριθμεί αρκετές σελίδες, πρέπει να 

σκαναριστεί ολόκληρο και να υποβληθεί ηλεκτρονικά? Ή αρκούν η πρώτη και τελευταία 

σελίδα; 

Απάντηση:  

Τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να έχουν πληρότητα.  
 

 

Ερώτημα 14:  

Οι αμοιβές του υπάρχοντος προσωπικού είναι επιλέξιμες; Και σε ποιο ποσοστό;  

 

Απάντηση:  

Με βάση το συνημμένο της Πρόσκλησης ΑΠΘ01 Υπόδειγμα Οδηγού Υλοποίησης με ίδια μέσα: «Οι 

δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες μόνο για τις περιπτώσεις που το εν λόγω προσωπικό 



καλύπτεται από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου στις οποίες 

εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το συγχρηματοδοτούμενο 

αντικείμενο» (βλ. και Άρθρο 36 της ΥΠΑΣΥΔ) 

 

 

Ερώτημα 15:  

Το σχέδιο δράσης είναι δεσμευτικό ή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα; 
 

Απάντηση:  

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της την υπ’ αριθμ. 019020//ευς 2141/03.05.2011 

(ΦΕΚ949/β/24.05.2011) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα». 

Οι Δικαιούχοι που θα προκύψουν από την παρούσα πρόσκληση οφείλουν να υλοποιήσουν το έργο 

με βάση το παρόν Σχέδιο Δράσης. 

 
 

Ερώτημα 16:  

Στο παράρτημα-υπόδειγμα 1 του Σχεδίου Οδηγού υλοποίησης με ιδία μέσα, στην 

παράγραφο «έχοντας υπ’ όψιν» σημείο α. ζητείται περιγραφή του «θεσμικού πλαισίου 

φορέα, κατηγορίας πράξης». Τι συμπληρώνουμε σ’ αυτό το σημείο?  

 

Απάντηση:  

Συμπληρώνεται το πλαίσιο ίδρυσης/λειτουργίας του Δικαιούχου και το πλαίσιο βάσει του οποίου 

υλοποιείται το έργο/υποέργο. 

 

 

Ερώτημα 17:  

Για την κάλυψη του 50% του προϋπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα 

συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού 

προσανατολισμού ή και όλα τα συναφή έργα αντίστοιχης εμβέλειας που έχουν υλοποιηθεί 

με την ιδιότητα είτε του τελικού δικαιούχου, είτε του αναδόχου είτε του δικαιούχου και 

ανεξαρτήτως προέλευσης χρηματοδότησης; 

 



Απάντηση:  

 Η κάλυψη του 50% του προϋπολογισμού, ορίζεται σαφέστατα στην πρόσκληση. Ο δικαιούχος θα 

πρέπει να έχει υλοποιήσει συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα προγράμματα κατάρτισης, 

επανακατάρτισης ή συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού τουλάχιστον ύψους 

50% του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης. 

 

 

Ερώτημα 18:  

Υποχρεούται ο δικαιούχος να υλοποιήσει το έργο εφαρμόζοντας το ΕΣΔΕΚ στο σύνολό 
του;  

 

Απάντηση:  

Ο δικαιούχος, όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση θα υλοποιήσει το έργο με βάση την 

Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 55582/1933/25.07.2008 (ΦΕΚ 1491/β/29.07.2008), 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. 

 

 

Ερώτημα 19:  

Στα συνημμένα έγραφα απαιτείται Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων για τα έργα που δεν 

παράγουν έσοδα; 

Απάντηση:  

Η Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα καλύπτεται από την 

βεβαίωση που έχει περιληφθεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης. 

 

 

Ερώτημα 20: 

Ο επιμερισμός του φυσικού αντικειμένου (δηλαδή η κατανομή των ωφελούμενων 

στις 8 και στις 3 περιφέρειες αντίστοιχα) θα γίνει με βάση την κατανομή του σχεδίου 

δράσης ή την κατανομή του προϋπολογισμού της πρόσκλησης; 

 

Απάντηση:  

Το σχέδιο δράσης αποτυπώνει τις ανάγκες των κλάδων και προηγήθηκε της εκχώρησης, 

στην οποία προσδιορίζεται η κατανομή του προϋπολογισμού στις οκτώ (8) και τρεις (3) 



περιφέρειες αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων που θα καταρτιστούν στις 

οκτώ και στις τρεις Περιφέρειες προσδιορίζεται από την Πρόσκληση (τουλάχιστον 5.500).  

Όσον αφορά τον επιμερισμό του φυσικού αντικειμένου (πλήθος ωφελούμενων) στις οκτώ 

και στις τρεις Περιφέρειες θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να τηρείται η αναλογία με τον 

οικονομικό επιμερισμό, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση. 

 


