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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε., κ α λ ε ί τις επιχειρήσεις που απασχολούν
από 1- 49 εργαζόµενους, να υποβάλουν προτάσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα µε
τίτλο: «∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»,
το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», Θεµατικός
Άξονας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

1

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ46ΨΧ6Ν-Ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β: «∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Το Πρόγραµµα αφορά στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων µέσω της
εκπόνησης και εφαρµογής «Κλαδικών Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής Επιχειρήσεων
σε επίπεδο Νοµού», µε στόχο την ανταπόκρισή τους

στις νέες συνθήκες, που

διαµορφώνει η οικονοµική κρίση.
Το Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε τρείς Προσκλήσεις Α,Β και Γ ως ακολούθως:

Πρόσκληση Α
Στην Πρόσκληση Α θα κληθούν από τον ∆ικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς
να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής σε επίπεδο
Νοµού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις

(1-49

ατόµων),

που

θα

εκδηλώσουν

ταυτόχρονα

ενδιαφέρον

να

συµµετάσχουν στην πρόσκληση Β’.
Πρόσκληση Β (ΦΕΚ 1658/18-10-2010)
Στην Πρόσκληση Β΄ θα κληθούν από τον ΕΦ∆-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις µέλη των προαναφερθέντων Κλαδικών Φορέων να υποβάλλουν φάκελο
υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε συνεργασία µε τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του
Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής που έχει ετοιµάσει ο Κλαδικός Φορέας.
Προϋπόθεση έγκρισης ενός Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής είναι, εκτός
από τη θετική αξιολόγηση, η υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις για ένταξη σε αυτό.
Προϋπόθεση έγκρισης φακέλων υπαγωγής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι,
εκτός από τη θετική αξιολόγηση τους, η έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής
Προσαρµογής στο οποίο υπάγονται.
Ειδικότερα:
Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 1-19 άτοµα θα συµµετέχουν µέσω του Κλαδικού τους
Φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 20-49 άτοµα θα έχουν τη
δυνατότητα επιλογής, είτε µέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς µε την
Πρόσκληση Γ.
Πρόσκληση Γ (ΦΕΚ 1659/18-10-2010)
Στην Πρόσκληση Γ θα κληθούν από τον ΕΦ∆-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόµων, που
δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής του Κλαδικού τους
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Φορέα

(Πρόσκληση

Β)

και

επιθυµούν

να

υποβάλλουν

το

Σχέδιο

∆ιαρθρωτικής

Προσαρµογής αυτοτελώς.
∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση Β’ έχουν οι επιχειρήσεις 1-49
απασχολουµένων1, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, οι οποίες, πληρούν τις προϋποθέσεις
υπαγωγής στο καθεστώς\επιχορήγησης ήσσονος σηµασίας (de minimis) κατά την
ηµεροµηνία υποβολή της αίτησης. Κάθε επιχείρηση δύναται να συµµετέχει σε µία µόνο
Πρόσκληση στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος.
Τα Κλαδικά Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής περιλαµβάνουν συγκεκριµένες δράσεις
που συνδέονται µε προκαθορισµένες κατευθύνσεις και προγραµµατισµένες αλλαγές στην
οργάνωση κάθε επιχείρησης, µε ιδιαίτερη έµφαση σε τοµείς, όπως:
• η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις
µεθόδων διοίκησης που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση πόρων (π.χ πρώτων υλών,
ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισµού, ανθρώπινου δυναµικού)
• η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται µε την υιοθέτηση
µεθόδων εργασίας και διοίκησης µε σεβασµό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας
προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων,
διαχείριση αποβλήτων, νοµοθεσία)
η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαµβάνει τη προσπάθεια στήριξης των

•

επιχειρήσεων

για

ανάπτυξη

εξαγωγικής

δραστηριότητας

(π.χ

τεχνικές

εξαγωγών,

εξαγωγικό µάρκετινγκ, προδιαγραφές σήµανσης προϊόντων), και

1

Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον
αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό
αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος.
Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη
διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ.
Στον αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται:
α) οι µισθωτοί·
β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξοµοιούνται µε
µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες·
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονοµικά
πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση.
Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης
µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των
αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422]

3

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ46ΨΧ6Ν-Ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β: «∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

•

η ανάπτυξη µοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιµασίας του προσωπικού
κάθε βαθµίδας και κατηγορίας (εργαζοµένων και επιχειρηµατιών) για την προστασία των
επιχειρήσεων και των απειλούµενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων
εργασίας συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων
Ειδικοί Στόχοι

•

Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιµότητας των επιχειρήσεων µέσω της εφαρµογής
σχεδίου ευέλικτης προσαρµογής στις διαρκώς µεταβαλλόµενες εξωτερικές συνθήκες

•

Αναβάθµιση

των

προσόντων

και

δεξιοτήτων

του

ανθρώπινου

δυναµικού

των

επιχειρήσεων σε αντικείµενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόµενου
σχεδίου προσαρµογής.
2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ -ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 ως επιλέξιµες
γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού» ορίστηκαν και οι
δέκα τρεις (13) Περιφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις
στρατηγικές παρεµβάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίµακα:


Άξονας Προτεραιότητας 4 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια

Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και
Πελοπόννησος,


Άξονας Προτεραιότητας 5 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική,

Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία,


Άξονας Προτεραιότητας 6 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο

Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Η µέγιστη δηµόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 51.000.000 Ευρώ και
κατανέµεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας

Περιφέρειες

«Ενίσχυση της

(8) Περιφέρειες Σύγκλισης:

Προσαρµοστικότητας του

Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο,

Ανθρώπινου ∆υναµικού και των

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη,

Επιχειρήσεων» -Άξονας

Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα

Ποσό

29.580.000 €

4

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ46ΨΧ6Ν-Ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β: «∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Προτεραιότητας 4

και Πελοπόννησος.

«Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας του

(3) Περιφέρειες Σταδιακής

Ανθρώπινου ∆υναµικού και των

Εξόδου: Αττική, Κεντρική και

Επιχειρήσεων»-Άξονας

∆υτική Μακεδονία.

19.635.000 €

Προτεραιότητας 5
«Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας του

(2) Περιφέρειες Σταδιακής

Ανθρώπινου ∆υναµικού και των

Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά

Επιχειρήσεων»-Άξονας

Ελλάδα.

1.785.000 €

Προτεραιότητας 6
Σύνολο:

51.000.000 €

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ –ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ν. 3614/2.12.2007 (ΦΕΚ 267 A), ∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007
– 2013, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) και ισχύει.
Το πρόγραµµα εντάσσεται στον Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας

του Ανθρώπινου

∆υναµικού

και

των

Επιχειρήσεων», Άξονες

Προτεραιότητας 4, 5 και 6 µε κωδικό θέµατος προτεραιότητας 62 της µε αριθµ.
0.13463/οικ.62366 (ΦΕΚ 1170/Β΄/4.8.2010) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα “Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» στην
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.».
Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδροµή της
πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των
πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και
θα εκταµιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Η ενίσχυση θα χορηγηθεί µόνον υπό την προϋπόθεση εξακρίβωσης ότι αυτή δεν αυξάνει
το ανώτατο ποσό (200.000 ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) που η
οικεία επιχείρηση θα έχει λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονοµικό έτος που θα
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χορηγηθεί η συγκεκριµένη ενίσχυση (µία ενίσχυση ήσσονος σηµασίας πρέπει να
θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του
εννόµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης) και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη.
4. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που απασχολούν 1-49 άτοµα και σχεδιάζουν να
προχωρήσουν στην εφαρµογή αλλαγών και µέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρµογής, τα
οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και
εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίµηση
αλλά

όχι

αποκλειστικά

έναν

ή

περισσότερους

από

τους

βασικούς

τοµείς

που

προαναφέρονται (άρθρο 1).
Ειδικότερα:
Α. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, σε όλους
τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας (εκτός των τοµέων που αναφέρονται στην
επόµενη παράγραφο), οι οποίες κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους, θα
πρέπει:
Α1.

Να συγκεντρώνουν 1-49 ετήσιες µονάδες εργασίας σύµφωνα µε την κατά τα

ανωτέρω Σύσταση της Επιτροπής.
Α2. Να βρίσκονται εγκατεστηµένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
Α3. Να χαρακτηρίζονται πολύ µικρές, µικρές σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής
2003/3612 (ΕΚ) της 6ης Μαΐου 2003 για τον ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων.
Α4. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Α5. Η επιχείρηση να µην έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύµφωνα µε τον
κανόνα de minimis (200.000) σε άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε καθεστώς
ενισχύσεων σύµφωνα µε τον κανόνα de minimis. Επισηµαίνεται ότι στον έλεγχο της

2

Σύµφωνα µε την πράξη «Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό
των πολύ µικρών και των µικρών επιχειρήσεων [Επίσηµη Εφηµερίδα L 124 της 20.05.2003]»
Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους, κατά την
προηγούµενη από το έτος υποβολής, διαχειριστική χρήση.
¾ Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους
(0-9) και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατ. ευρώ.
¾ Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους (10-49)
και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
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σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει και οι
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις.
Α6. Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου να µην προηγείται της ηµεροµηνίας της
απόφασης χρηµατοδότησης της πράξης.
Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
∆ΕΝ έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής
Β1.

Επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται

στους

τοµείς

της

αλιείας

και

της

υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συµβουλίου.
Β2.

Επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται

στην

πρωτογενή

παραγωγή

γεωργικών

προϊόντων.
B3. Οι προβληµατικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων
γραµµών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244
της 01.10.2004).
Β4. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής
ενίσχυσης.
Γ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Άµεσα ωφελούµενες είναι οι επιχειρήσεις. Έµµεσα ωφελούµενοι είναι οι
απασχολούµενοι, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ
περιτροπής» εργασία, είτε σε µερική απασχόληση, µέχρι την υποβολή της αίτησης προς
χρηµατοδότηση.
5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηµατοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος
προγράµµατος υποχρεούνται να υλοποιήσουν

∆ράσεις Κατάρτισης και

όπου

κρίνεται

απαραίτητο ∆ράσεις Συµβουλευτικής:
A. Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα αφορούν θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας
ή προσωπικού, κ.α.
B. ∆ράσεις κατάρτισης: κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού.
5.1 Συµβουλευτικές Υπηρεσίες:
Περιεχόµενο Ενέργειας
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Παροχή

συµβουλευτικών

υπηρεσιών

στην

επιχείρηση

για

θέµατα

επιχειρηµατικής

λειτουργίας ή προσωπικού σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την
υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’, όπως:
9

Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθµιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
(ενέργειες που σχετίζονται µε τον ανασχεδιασµό διαδικασιών, το σχεδιασµό και
διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρµογή συστηµάτων µέτρησης της
απόδοσης, το σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού,
το σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της
παραγωγικότητας της εργασίας,

9

Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών,

9

Χρηµατοοικονοµικές
χρηµατοοικονοµικής

Υπηρεσίες
µηχανικής,

(παρέχονται
ανόρθωσης

και

συµβουλευτικές
διαχείρισης

υπηρεσίες

υποχρεώσεων

-

προσανατολισµός στα προβλήµατα ρευστότητας των επιχειρήσεων - καθώς και υπηρεσίες
που αφορούν στη συνεχή ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης, σε προγράµµατα
µείωσης κόστους),
9

Άλλα θέµατα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης.
5.2 ∆ράσεις Κατάρτισης
Περιεχόµενο ενέργειας
Οι δράσεις κατάρτισης σχετίζονται µε το Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής του Κλαδικού
Φορέα

(Α

πρόσκληση)

και

αφορούν

στην

κατάρτιση

των

απασχολουµένων

της

επιχείρησης σε θεµατικά πεδία σχετικά µε το αντικείµενο της επιχείρησης ή / και µε τις
ανάγκες των απασχολουµένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν µε
τους στόχους του Σχεδίου ∆ράσης.
Παράλληλα το πρόγραµµα κατάρτισης µπορεί να περιλαµβάνει και οριζόντια
θέµατα, όπως ενδεικτικά:
9

Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ

9

Βασικές αρχές συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

9

Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας

9

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία

9

Εξαγωγικές επιχειρηµατικές πολιτικές και πρακτικές

9

Άλλα θέµατα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης
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Περιεχόµενο εκπαιδευτικού προγράµµατος
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα υποβάλλεται ανά θεµατικό αντικείµενο κατάρτισης, στο
οποίο θα περιλαµβάνονται και τα εξής:
9

Ο τίτλος του προγράµµατος

9

Ο σκοπός του προγράµµατος

9

Αναλυτικά οι επιµέρους στόχοι του προγράµµατος

9

Συνοπτικό και αναλυτικό περιεχόµενο του προγράµµατος

9

Τα µέσα και οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν

9

Η διάρκεια του προγράµµατος (θεωρία-πρακτική)

Εκπαιδευτικοί Όροι
Ακολουθούνται

οι

εκπαιδευτικοί

όροι

όπως

περιγράφονται

στην

υπ’

αριθµ.

55582/1933/2008 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών – Απασχόλησης και
Κοινωνικής

Προστασίας

για

το

«Ενιαίο

Σύστηµα

∆ιαχείρισης,

Αξιολόγησης,

Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.Σ.∆.Ε.Κ.)
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013 ), για όλα τα
Επιχειρησιακά προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε
µε την αριθµ. 0.15968/3.2570/2010
Οικονοµίας

Ανταγωνιστικότητας

και

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/Β/6-9-2010) των Υπουργών
Ναυτιλίας-Παιδείας,

διά

Βίου

Μάθησης

και

Θρησκευµάτων – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύµφωνα µε τους ανωτέρω
εκπαιδευτικούς όρους, οι µορφές µε τις οποίες δύναται να υλοποιηθεί η πρακτική
άσκηση είναι είτε, µε µελέτες περίπτωσης (case studies) ή µε εικονικά εργαστήρια, είτε
µε κλασσικού τύπου πρακτική άσκηση.

6. ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε 18 µήνες, από την έκδοση της Απόφασης
χρηµατοδότησης της Πράξης για κάθε Επιχείρηση.

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
7.1 Κατηγορίες Επιλέξιµων ∆απανών
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Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την επιχείρηση,
είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόµενων δαπανών µε τις παρακάτω κατηγορίες
επιλέξιµων δαπανών:
1.

Υπηρεσίες Συµβούλων

2.

Κατάρτιση

Ως επιλέξιµες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:

1.Υπηρεσίες Συµβούλων
Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν:
∆απάνες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση σε θέµατα επιχειρηµατικής
λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήµατα-διαδικασίες.
2.Κατάρτιση
Επιλέξιµες δαπάνες για την κατάρτιση είναι οι οριζόµενες στο Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης,
Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις δαπάνες:
∆απάνες πιστοποιηµένων φορέων Κατάρτισης (ΚΕΚ)
∆απάνες καταρτιζοµένων
(Η αµοιβή για κάθε καταρτιζόµενο υπολογίζεται ανά φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το
καθεστώς απασχόλησης του στην επιχείρηση και όχι σύµφωνα µε τις ετήσιες µονάδες
εργασίας ΕΜE, οι οποίες αφορούν µόνο το καθεστώς υπαγωγής της επιχείρησης στο
πρόγραµµα)
∆απάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης, πρώτες ύλες π.χ. γραφική ύλη), όπως προβλέπεται στον Οδηγό εφαρµογής.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι,
•

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί µόνον εφόσον εξακριβωθεί ότι αυτή δεν αυξάνει το

ανώτατο ποσό (200.000 ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) που η οικεία
επιχείρηση και οι συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις, θα έχουν λάβει κατά την περίοδο
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που καλύπτει το οικονοµικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριµένη ενίσχυση (µία
ενίσχυση ήσσονος σηµασίας πρέπει να θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο
παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του εννόµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης) και
τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη.
•

Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων

του προγράµµατος θεωρούνται επιλέξιµες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.
•

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δαπάνες, για τις οποίες έχει αναληφθεί η

υποχρέωση από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Χρηµατοδότησης της Πράξης και
µέχρι δυο (2) µήνες από τη λήξη της υλοποίησης του έργου (φυσικού αντικειµένου).
•

Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραµµάτων οι αρµόδιες Μονάδες του

Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης θα αποστείλουν στις επιχορηγούµενες επιχειρήσεις «Οδηγό
Υλοποίησης», όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, τα έντυπα έναρξης
µε τις οδηγίες συµπλήρωσής τους, τα είδη παραστατικών που πρέπει να συνοδεύουν την
αίτηση αποπληρωµής, κ.α., και ο τρόπος αποστολής τους στις ανωτέρω Μονάδες του ΕΦ∆ΕΚΑΕ.

7.2 Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της πρότασης
Η ενίσχυση θα χορηγηθεί µόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν αυξάνει το ανώτατο
ποσό (200.000 ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) που αυτή και οι
συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις θα έχει λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το
οικονοµικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριµένη ενίσχυση (µία ενίσχυση ήσσονος
σηµασίας πρέπει να θεωρείται ότι χορηγείται κατά το χρόνο παραχώρησης στην οικεία
επιχείρηση του εννόµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης) και τα δύο προηγούµενα
οικονοµικά έτη.

7.3 Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισµού
ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών

Α/Α

Επιλέξιµη Κατηγορία ∆απάνης

Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων δαπανών
ανά κατηγορία
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1

Υπηρεσίες Συµβούλων

Η

∆απάνες παροχής

συµβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση

συµβουλευτικών υπηρεσιών στην

για

επιχείρηση για θέµατα

προσωπικού

επιχειρηµατικής λειτουργίας, ή

διαδικασίες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει

προσωπικού ή σε οργανωτικά

5.000 ευρώ.

συστήµατα-διαδικασίες.

αµοιβή

του

θέµατα

Συµβούλου

επιχειρηµατικής
ή

σε

για

παροχή

λειτουργίας,

οργανωτικά

ή

συστήµατατις

(Το αρµόδιο όργανο του ΕΦ∆ διατηρεί το
δικαίωµα να θεωρήσει τη δαπάνη µη επιλέξιµη
εάν το παραδοτέο δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και τους
εν γένει κανόνες της επιστήµης και της τέχνης)
Η αµοιβή του Συµβούλου θα πρέπει να είναι
επαρκώς

τεκµηριωµένη

απασχόλησης,

(ανθρωποµήνες

αµοιβή

συµµετεχόντων,

υποβολή παραδοτέου, λοιπά έξοδα).
2

O προϋπολογισµός της κατηγορίας αυτής

Κατάρτιση

διαµορφώνεται βάσει της παραγράφου 7.4

7.4 Στοιχεία υπολογισµού συνολικού κόστους προγράµµατος κατάρτισης
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης ανά
καταρτιζόµενο ανέρχεται µέχρι το ποσό των δεκατριών (13,00) Ευρώ, εκ των οποίων
πέντε

(5) ευρώ, ανά

ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό

επίδοµα για

κάθε

καταρτιζόµενο, και το υπόλοιπο ποσό αφορά:
- στην αµοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και
- στις δαπάνες της Επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες και λοιπές δαπάνες
για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης
Στην περίπτωση απουσιών το συνολικό κόστος του προγράµµατος µειώνεται µε τα ποσά
που αντιστοιχούν στα εκπαιδευτικά επιδόµατα των απόντων καταρτιζοµένων και η ΕΚΑΕ
εκδίδει στη συνέχεια

απόφαση αναπροσαρµογής του εγκριθέντος κόστους το αργότερο

µέχρι την εξέταση της

αίτησης αποπληρωµής και πριν την πληρωµή της τελευταίας

δόσης.
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∆εν είναι επιλέξιµες για συνεισφορά από το ΕΚΤ οι ακόλουθες δαπάνες (παράγραφος 2
του άρθρου 11 του 1081/2006):
α) ανακτήσιµος φόρος προστιθέµενης αξίας·
β) τόκοι επί χρεών·
γ) αγορά επίπλωσης, εξοπλισµού, οχηµάτων, υποδοµής, ακινήτων και γηπέδων.

8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο πρόγραµµα, περιλαµβάνει δύο στάδια.
1ο στάδιο:

Προθεσµία

και διαδικασία

υποβολής

«αίτησης

υπαγωγής

στο

πρόγραµµα – υπεύθυνης δήλωσης».
Οι ∆ικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή τους στο
πρόγραµµα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆
(http://ait.oaed.gr) στο πλαίσιο Σύµβασης Συνεργασίας ΟΑΕ∆-ΕΚΑΕ.
Η αίτηση θα περιλαµβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης, το Εκπαιδευτικό Σχέδιο Θεµατολογία Κατάρτισης, καθώς επίσης και τα στοιχεία του α) Συµβούλου και του β)
Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τον σχεδιασµό, συντονισµό και υλοποίηση
της Κατάρτισης. Τα σχετικά αρχεία θα επισυναφθούν στην αίτηση σε µορφή κατά
προτίµηση pdf. Επισυνάπτονται επίσης µε ηλεκτρονική σάρωση, τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσης.
Οι υποψήφιες επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από τη ∆ευτέρα 17/1/2011 έως και την Πέµπτη 17/3/2011.
2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο πληρότητας κριτηρίων - Επιλεξιµότητας
Η αξιολόγηση των αιτήσεων / Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής θα γίνει από Επιτροπή
Αξιολόγησης που θα συσταθεί / συγκροτηθεί µε Απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου
οργάνου και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΕΚΑΕ, του ΟΑΕ∆, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ,
της ΓΣΕΒΕΕ

και της ΕΣΕΕ, καθώς και από εξωτερικό εµπειρογνώµονα-αξιολογητή

προερχόµενο

από

συστηνόµενες

από

το
το

Ενιαίο
καθ΄

Μητρώο
ύλην

Αξιολογητών
αρµόδιο

(ΕΜΑ).

όργανο

Επιµέρους

δύνανται

να

επιτροπές,

προσφέρουν

υποστηρικτικό έργο (γραµµατειακή / διοικητική υποστήριξη, κλπ) στο έργο της ανωτέρω
Επιτροπής.
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Τα πρόσωπα που ορίζονται µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται:
•

να έχουν ουδεµία εµφανή ή αφανή οικονοµική σχέση και εν γένει συνεργασία
οποιασδήποτε µορφής µε τους προτείνοντες την ενέργεια φορείς.

•

να έχουν συγγενικό δεσµό µέχρι και 3ου βαθµού συγγενείας µε τους µετόχους ή και τους
νοµίµους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων.
Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα κωλύµατα, το µέλος
της Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλει να ζητά την εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα
µέλη της Επιτροπής µετά τον ορισµό τους υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.
1599/86.
Η αξιολόγηση θα είναι Άµεση και θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης
των πράξεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
συγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Κριτήρια που χαρακτηρίζονται µε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και αποτελούν λόγο αποκλεισµού από
το πρόγραµµα είναι τα ακόλουθα:
Α. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Εξετάζεται ή έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α)
στο οποίο εντάσσεται η Επιχείρηση .
Βασική προϋπόθεση για την εξέταση των κριτηρίων που ακολουθούν είναι η
θετική αξιολόγηση του ανωτέρω περιγραφόµενου κριτηρίου.
Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια αποκλεισµού)
1. Πληρότητα της υποβαλλόµενης αίτησης.
Εξετάζεται η συµπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της
καθώς και

ηλεκτρονικής αίτησης

η πληρότητα των συνηµµένων ηλεκτρονικά αρχείων.

2. Η περίοδος υλοποίησης του προτεινόµενου προς συγχρηµατοδότηση έργου
εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος
Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση πράξης
εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος
3. Η ρεαλιστικότητα προϋπολογισµού της πρότασης
Εξετάζεται αν η ανάλυση του εκτιµώµενου κόστους της πρότασης είναι εντός των
προβλεπόµενων στην παρούσα πρόσκληση ορίων, ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης .
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Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήρια αποκλεισµού)
1. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για τη δηµοσιότητα, την
πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσµάτων.
Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις
ως προς την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων περί δηµοσιότητας και
πληροφόρησης.

2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν κρατικές
ενισχύσεις
Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος δεσµεύεται να τηρήσει τους

εθνικούς

και κοινοτικούς

κανόνες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύµβασης
και πιθανών τροποποιήσεων αυτής.
3. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας των ατόµων µε
αναπηρία
Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η πράξη διασφαλίζει τις προϋποθέσεις συµµετοχής για
όλες τις κατηγορίες ΑµεΑ,

στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση µε τη χρήση

τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εκδίδεται σχετική Απόφαση χρηµατοδότησης της
πράξης από το

Γενικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Η απόφαση κοινοποιείται µε συστηµένη
επί αποδείξει επιστολή στο δικαιούχο. Επίσης αποστέλλεται συνηµµένα σχέδιο Σύµβασης,
µε οδηγίες συµπλήρωσης, αναλυτική ενηµέρωση για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα
υπογραφής της σύµβασης και τις σχετικές ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο
δικαιούχος της ενίσχυσης.
Η αρµόδια Υπηρεσία ενηµερώνει τις επιχειρήσεις των οποίων η Αίτηση έχει επιλεγεί,
καθώς και τους επιχειρηµατίες των οποίων η Αίτηση δεν επελέγη, µε απαντητικό έγγραφο
αιτιολογηµένο.
Για κάθε πράξη που αξιολογήθηκε αρνητικά, ή κρίθηκε ως µη παραδεκτή, ή δεν
λαµβάνεται

απόφαση

χρηµατοδότησης

λόγω

µη

επάρκειας

πόρων,

ενηµερώνεται

εγγράφως ο δυνητικός δικαιούχος, όπου τεκµηριώνονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης
ενίσχυσης.
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Κατά των αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης µπορεί να υποβληθεί ένσταση στην
αρµόδια

υπηρεσία

εντός

15

ηµερών

από

την

ηµεροµηνία

δηµοσίευσης

των

αποτελεσµάτων στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας της ΕΚΑΕ-ΟΑΕ∆.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που θα οριστεί από το καθ΄ ύλην
αρµόδιο όργανο.

9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά συνηµµένα (µε ηλεκτρονική σάρωση) τα εξής δικαιολογητικά:
1. Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο ∆.Ο.Υ. έναρξης επιτηδεύµατος της δραστηριότητας
της επιχείρησης από την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ.
2. Υπεύθυνη δήλωση µε κατάσταση ετησίων µονάδων εργασίας σε βάθος ενός έτους από
την ηµέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα.
3. Αντίγραφα Α.Π.∆. ΙΚΑ, όπου απαιτείται [δεν αφορά σε επιχειρήσεις που δεν
απασχολούν εργαζόµενους και προτίθενται να ενταχθούν στο Πρόγραµµα µε µοναδικό/ούς απασχολούµενο/-ους τον/τους εργοδότη/-ες] σε βάθος ενός έτους προ της υποβολής
της αίτησης, από τα οποία να προκύπτουν οι δηλωθείσες ετήσιες µονάδες εργασίας.
4. Προσύµφωνο συνεργασίας µεταξύ επιχείρησης και πιστοποιηµένου από

το ΕΚΕΠΙΣ,

ΚΕΚ.
5.

Προσύµφωνο

συνεργασίας

µεταξύ

επιχείρησης

και

Συµβούλου

∆ιαρθρωτικής

Προσαρµογής.
6. Σχέδιο-θεµατολογία Κατάρτισης, που θα περιλαµβάνει Προϋπολογισµό και ∆ιάρκεια
Υλοποίησης
7. Ασφαλιστική- φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του Νοµίµου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται:
- ότι η επιχείρηση είναι ενήµερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής
στο Πρόγραµµα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
- ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εµπίπτει στους επιλέξιµους κλάδους του
Προγράµµατος
- ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά είναι ακριβή και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της Αίτησης.
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- ότι η αιτούµενη ενίσχυση εµπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος
σηµασίας (de minimis) EK 1998/2006, όπως ισχύει,
- ότι η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό
(200.000 ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) που αυτή και οι
συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις θα έχουν λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το
οικονοµικό έτος που θα χορηγηθεί η συγκεκριµένη ενίσχυση και τα δύο προηγούµενα
οικονοµικά έτη.
- ότι η επιχείρηση εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράµµατος.
-

ότι η

υποβληθείσα

πρόταση δεν χρηµατοδοτείται από οποιαδήποτε

άλλη

χρηµατοδοτική πηγή (∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε., Ταµείο Συνοχής, Κοινοτικές
Πρωτοβουλίες, Π∆Ε, κ.λπ.)
-ότι

η

επιχείρηση

συµµετέχει

αποκλειστικά

και

µόνο

στο

σχέδιο

µε

τίτλο

«…………………………………………του Κλαδικού Φορέα …………………….»
-ότι η επιχείρηση δεν έχει καταθέσει αίτηση στα πλαίσια άλλου Κλαδικού Σχεδίου της
Πρόσκλησης Β, ούτε συµµετέχει στην Πρόσκληση Γ΄.
9. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που τυχόν έχει λάβει η
επιχείρηση σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα αναρτηθεί στην ειδική περιοχή του
διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆ (http://ait.oaed.gr).
10. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή
απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόµενου ότι στην περίπτωσή
του δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
11. Συνοπτικό Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής σε µορφή pdf.
Β. ∆ικαιολογητικά µετά την έγκριση και κατά την υλοποίηση του έργου
Μετά την έγκριση των προγραµµάτων και την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων, οι
επιχειρήσεις οφείλουν να προσκοµίσουν νοµίµως επικυρωµένα στην αρµόδια Υπηρεσία της
EKAE, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9, για να υπογραφεί η Σύµβαση συνεργασίας.
Επιπλέον οφείλουν να προσκοµίσουν:
i. προκειµένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ εκπροσώπησης,
ii. προκειµένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε.: θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι
εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της εταιρείας.
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iii. προκειµένου περί συνεταιρισµών: πρακτικά ή άλλα έγγραφα του Συνεταιρισµού,
αρµοδίως θεωρηµένα από

δικαστική ή διοικητική αρχή, από τα οποία να προκύπτει η

νοµιµοποίηση του/των νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων του Συνεταιρισµού.

Κατά την υλοποίηση του έργου η επιχείρηση καλείται να υποβάλλει στην ΕΚΑΕ, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Για τις ∆ράσεις Συµβουλευτικής πριν την έναρξη των ∆ράσεων Συµβουλευτικής,
συµπληρώνονται και αποστέλλονται:
1. Σύµβαση Συνεργασίας µεταξύ Επιχείρησης και Συµβούλου, µε ειδική αναφορά των
παραδοτέων.
Για τις ∆ράσεις κατάρτισης πριν την έναρξη του κάθε προγράµµατος κατάρτισης,
συµπληρώνονται και αποστέλλονται:
1. ∆ήλωση–Βεβαίωση, όπου θα αναγράφονται η ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του
προγράµµατος κατάρτισης, ο τίτλος του εγκεκριµένου προγράµµατος και ο τόπος
υλοποίησής του.
2. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα (θεωρίας -πρακτικής) στο οποίο αναγράφεται το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του (θεωρία και πρακτική) και θα αναφέρεται ανά θεµατική
ενότητα ο αντίστοιχος εκπαιδευτής µε τον αναπληρωτή του.
3. Κατάσταση µε τα Ονοµατεπώνυµα των Καταρτιζοµένων για το εγκεκριµένο πρόγραµµα
4. Κατάσταση εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο
Εκπαιδευτών

Συνεχιζόµενης

Επαγγελµατικής

Κατάρτισης

του

ΕΚΕΠΙΣ

(εκτός

της

πρακτικής άσκησης) σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το ΕΣ∆ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει
κατά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης και που έχουν ορισθεί για το εγκεκριµένο
πρόγραµµα µε τα στοιχεία τους και δείγµα υπογραφής τους.
5. Σύµβαση Συνεργασίας µε πιστοποιηµένη ∆οµή Κατάρτισης.

Γ. ∆ικαιολογητικά Μετά τη λήξη του έργου
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης η επιχείρηση υποχρεούται το αργότερο εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών να υποβάλλει στην ΕΚΑΕ τα εξής:
Γ1. Για τις ∆ράσεις Κατάρτισης (από ΚΕΚ):
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•

Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του πραγµατοποιηθέντος προγράµµατος
Κατάρτισης

•

Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζοµένων, των στόχων και των
αποτελεσµάτων του προγράµµατος.

•

Εξοφληµένη

απόδειξη

ή

τιµολόγιο

παροχής

υπηρεσιών

των

Κέντρων

Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Γ2. Για τις ∆ράσεις Συµβουλευτικής:
•

Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης ∆ράσεων Συµβουλευτικής σχετική µε την
αναδιοργάνωση της επιχείρησης, την τεχνολογική αναβάθµιση και διαφοροποίηση
προϊόντων

και

υπηρεσιών,

την

προβολή

και

προώθηση

προϊόντων

ή/και

υπηρεσιών, την προώθηση εξαγωγών κλπ.
•

Εξοφληµένη απόδειξη ή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών Συµβουλευτικής

Γ3. Αίτηση Αποπληρωµής του Προγράµµατος (από την Επιχείρηση), στην οποία θα
διατυπώνεται µε σαφήνεια η απαρέγκλιτη αντιστοίχιση παραδοτέων υπηρεσιών και
προϊόντων µε πραγµατοποιηθείσες δαπάνες (συνοδευόµενες από υποστηρικτικά έγγραφα)
και µε αντίστοιχες πληρωµές, σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης
Πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραµµάτων η αρµόδια Υπηρεσία

της ΕΚΑΕ, θα

αποστείλει στις επιχορηγούµενες επιχειρήσεις εγκύκλιο όπου θα περιγράφονται αναλυτικά
οι όροι υλοποίησης, τα έντυπα έναρξης µε τις οδηγίες συµπλήρωσής τους, τα είδη
παραστατικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αποπληρωµής, κ.α., και ο τρόπος
αποστολής τους στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ή Υπηρεσίες της ΕΚΑΕ.
10.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η ΕΚΑΕ ως ΕΦ∆ προβαίνει στην καταβολή των πληρωµών, µετά από πιστοποίηση των
παρεχόµενων

υπηρεσιών

και

κατόπιν

υποβολής

από

την

επιχείρηση

όλων

των

προβλεπόµενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών3, καθώς και των σχετικών

3

Στο πλαίσιο της επικαιροποιηµένης 2ης έκδοσης του Οδηγού Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων
προστέθηκε στα υποστηρικτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών και ένα αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού
λογαριασµού του δικαιούχου (extrait) στο οποίο πρέπει να εµφανίζεται η πραγµατοποιηθείσα εκταµίευση. Η καταχώρηση των στοιχείων
στο ∆∆∆ δεν αλλάζει (αριθµός & ηµεροµηνία τιµολογίου, αριθµός & ηµεροµηνία επιταγής).
Το extrait είναι επιβεβαιωτικό της συναλλαγής (µε αυτό επιβεβαιώνεται ότι η επιταγή είναι πραγµατική και εξοφλήθηκε), εποµένως η
ηµεροµηνία του extrait θα είναι µεταγενέστερη ή ίδια µε την ηµεροµηνία της επιταγής.
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εγγράφων οικονοµικών αιτηµάτων, όπως αυτά θα προσδιορισθούν από τη Σύµβαση
Συνεργασίας.
Οι πληρωµές από την ΕΚΑΕ προς τις επιχειρήσεις θα γίνονται για το σύνολο του έργου
που περιλαµβάνονται στο Σύµβαση Συνεργασίας και πραγµατοποιούνται εναλλακτικά µε
τον τρόπο Α΄ ή τον τρόπο Β΄, ως εξής:
Α΄ τρόπος
Α1. Προκαταβολή ύψους 40% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης του προγράµµατος
καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης χρηµατοδότησης. Η καταβολή της πρώτης
δόσης προϋποθέτει την ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης
(προκαταβολής) που λειτουργεί νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια ή σε κράτος µέλος της
Ε.Ε., η οποία επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωµής.
Αντικείµενο διοικητικής επαλήθευσης θα αποτελέσει η κάλυψη της προκαταβολής από
εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας, τα οποία θα
αναζητηθούν από τα αρµόδια όργανα επαληθεύσεων µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αποπληρωµής.
Α2.

Η

δεύτερη

δόση

ύψους

40%

του

συνολικού

καταβάλλεται µετά την υλοποίηση τουλάχιστον του

κόστους

του

προγράµµατος

60% του εγκριθέντος φυσικού και

οικονοµικού αντικειµένου και την πιστοποίηση αυτού κατόπιν ελέγχου (επιτόπιου ή µη)
από την ΕΚΑΕ.
Α3. Η τελευταία δόση αφορά στην πληρωµή του τελικού υπολοίπου και πραγµατοποιείται
µετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης Αποπληρωµής και της Αναλυτικής
Έκθεσης Υλοποίησης στις οποίες βεβαιώνεται η υλοποίηση του 100% του φυσικού
αντικειµένου και προσκοµίζονται τα παραστατικά που δηλώνουν τις πραγµατοποιηθείσες
δαπάνες, σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται στην σύµβαση συνεργασίας και οι
οποίοι διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του προγράµµατος.
Β΄ τρόπος
Το σύνολο του ποσού καταβάλλεται µετά την υποβολή από την Επιχείρηση της Αίτησης
Αποπληρωµής και της Αναλυτικής Έκθεσης Υλοποίησης, στις οποίες βεβαιώνεται η
Η καταχώρηση του αποδεκτού διαχείρισης θα γίνεται µετά το extrait.
Για τις πληρωµές από την καθιέρωση του extrait και µετά η ηµεροµηνία καταχώρησης του ελέγχου του ∆∆∆ είναι η ίδια ή µεταγενέστερη
της ηµεροµηνίας, που φαίνεται στο extrait ότι χρεώθηκε ο λογαριασµός του δικαιούχου.
Η αναζήτηση του extrait δεν αλλάζει τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ αλλά µόνο την ηµεροµηνία κατά την οποία γίνονται
αποδεκτά.
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υλοποίηση του 100% του φυσικού αντικειµένου και προσκοµίζονται τα παραστατικά που
δηλώνουν τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες σύµφωνα µε τους όρους που προσδιορίζονται
στην σύµβαση συνεργασίας και οι οποίοι

διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του

προγράµµατος.
Ο δικαιούχος, µε την υποβολή της αίτησης για την πληρωµή του, επιλέγει και τον
τρόπο πληρωµής του.
Επιλέξιµες δαπάνες, είναι αυτές που έχουν αναληφθεί από την έκδοση της Απόφασης
χρηµατοδότησης της Πράξης.
Επιλέξιµες δαπάνες για την καταβολή του τελικού υπολοίπου θεωρούνται και αυτές οι
οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι και 2 µήνες µετά την λήξη της κατάρτισης.
Για τον υπολογισµό των δύο τελευταίων δόσεων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από
τη Σύµβαση, θα λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν αναπροσαρµογές της εγκριθείσας
ενίσχυσης.
∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται για κάθε πληρωµή:
I.

Θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών

II.

Συνεργαζόµενη Τράπεζα και το ΙΒΑΝ του λογαριασµού της Επιχείρησης

III.

Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα

IV.

Λοιπά δικαιολογητικά:
α. Τα φυσικά πρόσωπα:
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
διµήνου

(προ

της

υποβολής

αιτήµατος

χορήγησης

της

προκαταβολής

ή

επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης

σε

πτώχευση.
β. Τα νοµικά πρόσωπα:
(1) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου διµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου διµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και,
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επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(3) i. προκειµένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή νοµίµως
θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ότι δεν έχει υπάρξει
οποιαδήποτε µεταβολή στην εκπροσώπηση της εταιρείας από την τελευταία
υποβολή προς τον ΕΦ∆ – ΕΚΑΕ των ΦΕΚ εκπροσώπησης
ii. προκειµένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε.: θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση του
διαχειριστή
ότι εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της εταιρείας.
γ) οι Συνεταιρισµοί:
(1) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου διµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
(3) πρακτικά ή άλλα έγγραφα του Συνεταιρισµού, αρµοδίως θεωρηµένα από
δικαστική ή διοικητική αρχή, από τα οποία να προκύπτει η νοµιµοποίηση του/των
νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων του Συνεταιρισµού. ή νοµίµως θεωρηµένη υπεύθυνη
δήλωση του/των νοµίµου/-ων εκπροσώπου/-ων ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε
µεταβολή στην εκπροσώπηση του συνεταιρισµού από την τελευταία υποβολή
προς τον ΕΦ∆ – ΕΚΑΕ των παραστατικών εκπροσώπησης
Αναφορικά µε τα συµφωνητικά Συνεργασίας µεταξύ Επιχείρησης και
Συµβούλου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής καθώς και της Επιχείρησης µε το
ΚΕΚ, οι σχετικές θεωρηµένες καταστάσεις που ορίζει η περίπτωση α) της παρ.2
του άρθρου ΜΟΝΟΥ της υπ΄ αριθµόν 1065606/7222/∆Ε – Β΄/18-7-2000
Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β 951/2000), θα υποβάλλονται σε
θεωρηµένα αντίγραφα αµέσως µετά την υποβολή τους.
V.

Τυχόν νεώτερες, µη ήδη υποβληθείσες, καταστατικές τροποποιήσεις του ισχύοντος
καταστατικού, ή νεώτερη κωδικοποίηση αυτού, ή νεώτερα ΦΕΚ, και πιστοποιητικά
περί µη λύσεως και περί καταστατικών τροποποιήσεων, ή νεώτερες, µη ήδη
υποβληθείσες, τροποποιήσεις της έναρξης επιτηδεύµατος της δραστηριότητας της
επιχείρησης από την αρµόδια ∆ΟΥ, όλα νοµίµως θεωρηµένα.
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Η πρωτοβουλία για την έναρξη της διαδικασίας εκάστης πληρωµής

εναπόκειται στο

δικαιούχο, ο οποίος αποστέλλει στον ΕΦ∆ – ΕΚΑΕ Αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης
δαπανών, συνοδευόµενο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις που έχει
παρέλθει το χρονικό περιθώριο που ορίζει η υπ΄ αριθµόν 0.18806/Οικ.3.3072/18-102010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης «∆ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζόµενων
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1−49 άτοµα, εντός της
οικονοµικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄)» δίχως την αποστολή στοιχείων υλοποίησης, ο ΕΦ∆
δύναται να προβεί σε διορθωτικές ή κατασταλτικές ενέργειες.
Η καταβολή της τελευταίας δόσεως προϋποθέτει την πιστοποίηση από πλευράς της ΕΚΑΕ –
ΕΦ∆ της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης. Η Απόφαση
/ Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

11. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.»

ασκεί τις

προβλεπόµενες από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π του ΕΣΠΑ επαληθεύσεις
στους

δικαιούχους

της

πράξης

του

προγράµµατος

οποιαδήποτε

χρονική

στιγµή,

προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράµµατος.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» διατηρεί το
δικαίωµα να πραγµατοποιεί ελέγχους στην ΕΚΑΕ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων
της, ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης.
Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχετικούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή
Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της
παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών και της πραγµατοποίησης των
δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύµφωνα µε: τους όρους της εγκριτικής
απόφασης χρηµατοδότησης των πράξεων και της υπογραφείσας σύµβασης, καθώς και τη
συµµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων µε τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την
περίοδο υλοποίησης του προγράµµατος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και την µε αρ.
πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/08 (ΦΕΚ 540 Β/27-3-2008) Υπουργική απόφαση συστήµατος
διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Οι δικαιούχοι τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση
για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη, µε την επιφύλαξη των εθνικών
λογιστικών κανόνων.
Η ΕΚΑΕ θα προβεί στην ακύρωση µέρους ή του συνόλου της δηµόσιας συνεισφοράς από
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, εφόσον αυτό επιβάλλεται βάσει πορίσµατος πιστοποίησης,
καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο πληροφοριακό σύστηµα .
Στην περίπτωση που απαιτείται ακύρωση του συνόλου της δηµόσιας συνεισφοράς από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, η ΕΚΑΕ ενηµερώνει τη ∆ιαχειριστική Αρχή πριν προβεί σε
οποιαδήποτε ενέργεια ακύρωσης.
Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επιθεωρήσεων ή ελέγχων που διενεργούνται,
αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρµόζει τις διαδικασίες για την ανάκτηση της,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ∆` της υπουργικής απόφασης Συστήµατος
∆ιαχείρισης, όπως ισχύει.

12.ΤΗΡΗΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η τήρηση από τους δικαιούχους των

δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και των

στοιχείων και διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον νοµικό πλαίσιο, είναι
υποχρεωτική. Η µη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση αυτών µπορεί να επιφέρει την περικοπή
δαπανών

ή

ακόµα

και

την

ακύρωση

των

δράσεων

και

την

επιστροφή

τυχόν

εισπραχθέντων χρηµατικών ποσών ως παρανόµως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Κάθε δικαιούχος ενίσχυσης δεσµεύεται, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβασή του, να µην
µετεγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια, πέραν αυτής, για την οποία του έχει χορηγηθεί η
ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή του
ποσού της δηµόσιας επιχορήγησης.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης από
την επιχείρηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της υπ’ αριθµ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής
Απόφασης συστήµατος διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Πορίσµατα επαληθεύσεων που επισηµαίνουν παρεκκλίσεις από τους όρους υλοποίησης,
τίθενται υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΑΕ, το οποίο αποφασίζει την περικοπή
µέρους της χρηµατοδότησης, ή την ακύρωση του προγράµµατος και επιστροφή των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύµφωνα µε το κεφάλαιο ∆ της υπ΄αριθ. Πρωτ.
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14053/ΕΥΣ1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27-032008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ακύρωση του προγράµµατος επιβάλλεται στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση
των διατάξεων της παρούσας ή χρησιµοποίηση των πόρων του προγράµµατος για
δραστηριότητες κατάρτισης ξένες προς το περιεχόµενο του προγράµµατος, ή δήλωση
ανακριβών στοιχείων κατά την τρέχουσα ή τις προηγούµενες χρήσεις, ή καταστρατήγηση
µε οποιονδήποτε τρόπο των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράµµατος ή του
Συµφωνητικού Συνεργασίας.
Η δηµόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στον δικαιούχο της ενίσχυσης δεν επιτρέπεται
να εκχωρείται σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης από
τον

δικαιούχο

της

ενίσχυσης

σε

οιοδήποτε

πιστωτικό

ίδρυµα

για

την

παροχή

βραχυπρόθεσµου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
την πραγµατοποίηση της πρότασής του. Στην περίπτωση αυτή ο εκδοχέας υποχρεούται για
το έγκυρο της εκχώρησης να προβεί στην κατά νόµο απαιτούµενη αναγγελία αυτής και
στον Ε.Φ.∆.. Στην περίπτωση εκχώρησης της δηµόσιας επιχορήγησης από τον δικαιούχο
της ενίσχυσης, ο Ε.Φ.∆. καταβάλλει στο δικαιούχο της ενίσχυσης το ποσό της δηµόσιας
επιχορήγησης µειωµένο κατά το ποσό που έχει λάβει έναντι της εκχωρηθείσας
επιχορήγησης, το οποίο και αποδίδει προς τον εκδοχέα. Σε κάθε περίπτωση, το άθροισµα
της προκαταβολής και του δανείου από την εκχώρηση της επιχορήγησης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το συνολικό ποσό της εγκεκριµένης επιχορήγησης. Όταν ο δικαιούχος κάνει
χρήση και του δικαιώµατος της προκαταβολής και του δικαιώµατος της εκχώρησης, πρέπει
υποχρεωτικά να προηγείται η προκαταβολή.

13. ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Η ΕΚΑΕ και οι ∆ικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο µε το σύνολο των δικαιολογητικών και
παραστατικών για το διάστηµα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισµοί και κατ’ ελάχιστον
µέχρι το τέλος του 2020.
Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωµές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της
πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και ο αριθµός ΟΠΣ.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρµόζουν την ελληνική νοµοθεσία για τις λογιστικές
καταχωρήσεις σύµφωνα µε τον ΚΒΣ.

14. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
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Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς (δηλαδή, ο ΕΦ∆, οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι κατάρτισης)
των πράξεων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας για τις
ενέργειές τους όπως αυτοί καθορίζονται από:
- τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 , όπως αυτός
τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης
Σεπτεµβρίου 2009, και ισχύει
- τις διατάξεις εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» 2007-2013, και
- τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα των ΕΠ του

ΕΣΠΑ,

του ΥΠΟΙΑΝ.
Στο πλαίσιο διαφάνειας και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 θα
γίνεται ηλεκτρονική ή µε άλλο τρόπο δηµοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, των
ονοµασιών των πράξεων και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται στις
πράξεις.
Επιπλέον, εφόσον οι εµπλεκόµενοι φορείς υλοποιούν πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, θα πρέπει να εξασφαλίζουν µε κάθε τρόπο τα
παρακάτω:
1.

Τα ονόµατα των συµµετεχόντων στις πράξεις αυτές δεν δηµοσιοποιούνται, βάσει

της διάταξης του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
σύµφωνα µε την οποία δεν δηµοσιοποιούνται τα ονόµατα συµµετεχόντων σε δράσεις
ΕΚΤ.(Εάν απαιτηθεί θα εξευρεθεί τρόπος κωδικοποίησης της δηµοσιοποίησης των
αποτελεσµάτων επιλογής ωφελουµένων σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το
ΕΚΤ, χωρίς τη δηµοσιοποίηση των ονοµάτων τους, όπως για παράδειγµα ο αριθµός
πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης).
2.

Όσοι συµµετέχουν στην πράξη να είναι ενήµεροι ότι η εν λόγω πράξη

συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και υλοποιείται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου ΕΠ.
3.
του,

Για την ενηµέρωση των συµµετεχόντων, ο δικαιούχος οφείλει σε κάθε έγγραφό
σχετικό

(header/footer)

µε

την

την

υλοποιούµενη

επικοινωνιακή

πράξη,
ταυτότητα

να

αναγράφει

του

ΕΚΤ,

σε

όπως

εµφανές
αναλύεται

σηµείο
στον

Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση δηµοσιοποίησης/δηµοσίευσης των πράξεων των ∆ικαιούχων, εκ
µέρους της ΕΚΑΕ, γίνεται µνεία για τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
χρηµατοδότηση - και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου - και του Ελληνικού
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∆ηµοσίου - και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 20072013.
Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειµένου
βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 και σύµφωνα µε τις
οδηγίες του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω
στοιχεία αφορούν σε δεδοµένα για τους ωφελούµενους και συγκεκριµένα σε:


Εργασιακό καθεστώς



Ηλικιακά δεδοµένα



∆εδοµένα για ευάλωτες οµάδες



Μορφωτικό επίπεδο

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας που υλοποιούν,
ως προς το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο.

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αιτήµατα τροποποίησης της σύµβασης µεταξύ ΕΚΑΕ και επιχείρησης, για µεταβολές σε
ποσοστό έως 20% του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ
διαφορετικών κατηγοριών ενεργειών, δύναται να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην
ΕΚΑΕ.
Ο ∆ικαιούχος µπορεί να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης της πράξης, όπου τεκµηριώνεται η
αναγκαιότητα τροποποίησης όρων της ισχύουσας απόφασης χρηµατοδότησης της πράξης.
Στο αίτηµα επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που το τεκµηριώνουν.
Η ΕΚΑΕ - ΕΦ∆ προκειµένου να αποδεχτεί ή να απορρίψει αίτηµα τροποποίησης πράξης που
υποβάλλει ο δικαιούχος, το εξετάζει µε βάση τους όρους της απόφασης χρηµατοδότησης
της πράξης, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτεινόµενες αλλαγές µπορούν να
γίνουν αποδεκτές σύµφωνα µε το εγκεκριµένο καθεστώς ενίσχυσης και την οικεία
πρόσκληση.
Στην περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος τροποποίησης, εκδίδεται τροποποιηµένη
απόφαση χρηµατοδότησης της πράξης, η οποία κοινοποιείται από την ΕΚΑΕ - ΕΦ∆ στο
δικαιούχο της ενίσχυσης.
Σε περίπτωση µη αποδοχής του αιτήµατος τροποποίησης της πράξης, ο δικαιούχος
ενηµερώνεται εγγράφως για την απόφαση αυτή µε σχετική αιτιολόγηση, στην οποία
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αναφέρεται ότι υποχρεούται να υλοποιήσει την πράξη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην αρχική απόφαση χρηµατοδότησης.
Η µη αποδοχή του αιτήµατος τροποποίησης της πράξης, δύναται να οδηγήσει και σε
ανάκληση της απόφασης χρηµατοδότησης της πράξης / λύση της σύµβασης, ή και σε
διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Η τροποποιηµένη απόφαση χρηµατοδότησης πράξης καταχωρίζεται στο ΟΠΣ, καθώς και
στο Φάκελο της Πράξης. Ανάλογα, τροποποιείται το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης – Ενισχύσεων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου
του ΟΑΕ∆ (http://ait.oaed.gr),

•

Αναλυτικά έντυπα σχετικά µε την αίτηση παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της
EKAE (http://www.ep-katartisi.gr) και του ΟΑΕ∆ (http://ait.oaed.gr).

•

Οδηγίες για την συµπλήρωση της αίτησης και πληροφορίες σχετικά µε θέµατα που
αφορούν στο πρόγραµµα δίνονται τηλεφωνικά (helpdesk) τις εργάσιµες µέρες και
ώρες 10:00-15:00 στο τηλέφωνο 210-6245350 (πέντε γραµµές). Επίσης, µπορούν
να αποστέλλονται ερωτήµατα εγγράφως στο helpdesk@ep-katartisi.gr
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