
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’ 

Σύμφωνα με τον OΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ» σελ. 33: 
Άρθρο 19 «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»: 
Η διαδικασία εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
- παραίτησης του δικαιούχου της ενίσχυσης για διαφόρους λόγους, πριν τη λήξη του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, 
- διαπίστωσης από την ΕΚΑΕ προβλημάτων κατά το χρόνο υλοποίησης της πράξης και αδυναμίας του 
δικαιούχου να συμμορφωθεί με τις σχετικές συστάσεις, 
- παρέλευσης του χρόνου υλοποίησης της πράξης, χωρίς ο δικαιούχος να έχει προβεί στην υποβολή δήλωσης 
παραίτησης, την υποβολή αίτησης τροποποίησης της σύμβασης ή την ολοκλήρωση της πράξης, 
- κατόπιν πορίσματος / συστάσεων διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης της ΕΚΑΕ, ή άλλης εθνικής ή 
κοινοτικής αρχής. 

 
Ως εκ τούτου και επειδή έχουν διαπιστωθεί τα κάτωθι: 

1. Δικαιούχοι που δεν υλοποιούν και επιθυμούν να παραιτηθούν από το πρόγραμμα, δεν 
έχουν αποστείλει ακόμη έγγραφη παραίτηση 

2. Δικαιούχοι που έχουν προβεί σε έναρξη κατάρτισης δεν έχουν ενημερώσει πλήρως το 
μηχανογραφικό σύστημα κατάρτισης / δεν έχουν οριστικοποιήσει τις εγγραφές 
τους 

3. Δικαιούχοι που έχουν συμβασιοποιηθεί και επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, 
δεν έχουν προβεί ακόμη σε έναρξη κατάρτισης. 

 
καλούνται οι δικαιούχοι 

 της κατηγορίας (1) να αποστείλουν άμεσα επιστολή παραίτησης από το πρόγραμμα.   
 της κατηγορίας (2) να ενημερώσουν πλήρως το μηχανογραφικό σύστημα και να 

οριστικοποιήσουν τις εγγραφές τους το αργότερο έως την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013. 
 της κατηγορίας (3) 

o να επισπεύσουν κάθε σχετική ενέργεια λαμβάνοντας υπόψη το ασφυκτικό πλέον 
χρονικό περιθώριο υλοποίησης του έργου και  

o να αποστείλουν το αργότερο έως την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info3@eiead.gr ηλεκτρονικό μήνυμα όπου θα αναφέρεται  

 η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 το χρονοδιάγραμμα (έναρξη – λήξη) υλοποίησης κάθε προγράμματος.  

Σας επισημαίνουμε ότι το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την 
υποχρέωση του δικαιούχου για την έγκαιρη δήλωση έναρξης κατάρτισης στο μηχανογραφικό σύστημα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  

Ε.Π. «ΑΝ.Α.Δ»  

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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