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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1.

Εφίσταται η προσοχή στους δικαιούχους που επιθυμούν να υλοποιήσουν σε μη πιστοποιημένη δομή της επιχείρησής
τους, στην απαρέγκλιτη τήρηση της σχετικής οδηγίας όπως αυτή έχει αναρτηθεί από τον φορέα μας.

2.

Προς εξειδίκευση σχετικών προβλέψεων του Οδηγού Εφαρμογής της πρόσκλησης Γ’, παρατίθενται βασικές οδηγίες
προς τους δικαιούχους σχετικά με τις περιπτώσεις αλλαγής στοιχείων και παραιτήσεως τους.
Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη προβεί σε αλλαγές στοιχείων και παραιτήσεις χωρίς την τήρηση
όλων των κατωτέρω όρων, παρακαλούνται να προβούν ΑΜΕΣΑ στη σχετική συμπλήρωση του
φακέλου τους.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τον ΕΦΔ/ ΕΙΕΑΔ για κάθε αλλαγή στοιχείων τους (πχ. της νομικής
μορφής, της Διεύθυνσης/Έδρας, της επωνυμίας της επιχείρησης, της Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης, του Νομίμου
Εκπροσώπου κλπ).
Παραθέτουμε ενδεικτικά συνήθεις περιπτώσεις αλλαγής στοιχείων και εγγράφων που πρέπει να αποστέλλονται στον
ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ μαζί με την έγγραφη γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση έχει εφαρμογή η από 20 Νοεμβρίου 2012 απόφαση
του ΔΣ του ΕΙΕΑΔ (ΑΔΑ Β4ΜΒΟΞ7Φ-51Ο) και ο ΕΦΔ/ΕΙΕΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε πρόσθετο έγγραφο
προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.
Αίτημα Αλλαγής Νομίμου Εκπροσώπου
 Το δικαιολογητικό από όπου προκύπτει η αλλαγή. Για ΟΕ/ΕΕ, το τροποποιημένο καταστατικό όπως κατατέθηκε στην
αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, για ΕΠΕ το ΦΕΚ τροποποίησης (ή το καταστατικό όπως κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία
ΓΕΜΗ) και για ΑΕ το ΦΕΚ ορισμού νομίμου εκπροσώπου.
Αίτημα Αλλαγής Έδρας
 Βεβαίωση μεταβολών από τη ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας (για όλες τις νομικές μορφές) και
 Τροποποιημένο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) ή ΦΕΚ (για ΑΕ).
Αίτημα Αλλαγής Τόπου Εγκατάστασης
 Βεβαίωση μεταβολών (ή βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού εφόσον η επιχείρηση έχει και υποκατάστημα) από τη
ΔΟΥ για την αλλαγή (για όλες τις νομικές μορφές) και
 Τροποποιημένο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) ή ΦΕΚ (για ΑΕ)
Αίτημα Αλλαγής Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης
 Αντίγραφο από το βιβλίο μετόχων κατά τους κρίσιμους χρόνους προ και μετά τη μεταβολή
 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας για όλους τους νέους μετόχους (εφόσον υπάρχουν)
 Αντίγραφο Ε1 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (πριν την εξέταση του αιτήματος) για όλους τους μετόχους (παλιούς
και νέους).
 Υ.Δ. με τα προγράμματα de minimis στα οποία έχει ενταχθεί η επιχείρηση.
 Υ.Δ. ΜΜΕ (η οποία συμπληρώνεται για τις δύο τελευταίες χρήσεις πριν από το έτος υποβολής του αιτήματος) εφόσον
υπάρχει αλλαγή σε σχέση με το έντυπο υποβολής, πχ είσοδος νέας εταιρίας στο μετοχικό-εταρικό κεφάλαιο της
εξεταζόμενης εταιρίας με ποσοστό άνω του 25% ή είσοδος ενός νέου μετόχου με ποσοστό άνω του 50% ή αύξηση
ποσοστού μετόχου ή εταιρίας που συμμετέχει στο μετοχικό σχήμα τέτοια που να επιβάλλει την εκ νέου εξέταση του
μεγέθους κλπ)
 Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει κατά περίπτωση να προσκομιστούν Ε3 και Ε7 της νέας επιχείρησης ή των νέων
συνεργαζόμενων-συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και της εξεταζόμενης επιχείρησης, για την τελευταία διετία (έτη
χρήσης πριν την εξέταση του αιτήματος). Επιπλέον, απαιτούνται καταστατικά, ΦΕΚ ή βεβαιώσεις ΔΟΥ κατά περίπτωση,
για τις νέες συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Αίτημα Αλλαγής Νομικής Μορφής
 Τροποποιητικό/Νέο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ)
 Σχετικά ΦΕΚ (για ΕΠΕ/ΑΕ)
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 Διακοπή και έναρξη στη ΔΟΥ εφόσον η αλλαγή αφορά μετατροπή από ή σε ατομική επιχείρηση.
 Προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνέχεια της επιχείρησης – ειδικότερα προσοχή όταν
πρόκειται για αλλαγή από ατομική επιχείρηση σε ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ ή το αντίστροφο. Τέτοια δικαιολογητικά μπορεί να
είναι κατά περίπτωση τα εξής: τιμολόγια πώλησης – μεταβίβασης παγίων στοιχείων της προηγούμενης επιχείρησης στη
νέα, συμβολαιογραφική πράξη/ιδιωτικό συμφωνητικό ανάληψης όλων των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της
προηγούμενης επιχείρησης από τη νέα, διακοπή στη ΔΟΥ της προηγούμενης επιχείρησης και έναρξη της νέας. Τα
δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται κυρίως όταν η μετατροπή αφορά από ή σε ατομική επιχείρηση.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ
1. Στην περίπτωση παραίτησης δικαιούχων που έχουν υπογράψει σύμβαση απαιτείται πρόταση για λύση της
σύμβασης από τους δικαιούχους με την κατάθεση αιτιολογημένου αιτήματος συνοδευόμενου από υπεύθυνη δήλωση
(θεωρημένη) με το κάτωθι κείμενο πρότασης: «Με την από 11-4-2012 “Απόφαση για την Αποδοχή και Έγκριση
Αιτήσεων/Σχεδίων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού» στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και
των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο της με αριθμ. 0.18808/Οικ.3.3073 Απόφασης (ΦΕΚ 1659/18.10.2010) – Πρόσκλησης Γ’,
με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ,
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» (εφεξής αποκαλούμενη «Εγκριτική Απόφαση»), ΕΣΠΑ 2007 – 2013” του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) που υπογράφεται από το Γενικό
Διευθυντή αυτού και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εντάχθηκε η ατομική μου επιχείρηση ………………../η επιχείρηση
με την επωνυμία «…………………..», την οποία νομίμως εκπροσωπώ, στο Πρόγραμμα «Διαρθρωτική προσαρμογή
εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 – 49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’)»
(σχετική η με αριθμό 0.18808/οικ.3.3073/2010 (ΦΕΚ 1659/β) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄
αριθμόν 1.4773/ΟΙΚ.3.869 /5−4−2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539), καθώς και με την υπ΄ αριθμόν 2.4251/οικ.3.479/282-2012 (ΦΕΚ Β΄ 625/7-3-2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Προς υλοποίηση της εγκεκριμένης υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου ……………./..-…20..
αίτησής
μας
/
Σχεδίου
Διαρθρωτικής
Προσαρμογής
με
Τίτλο
«………………………………………………………………………….……»,συνολικής δημόσιας δαπάνης ………………………….. €, υπεγράφη
μεταξύ μας η υπ΄ αριθμόν …………………/….-….-20….. σύμβαση.
Επειδή με την παρούσα δηλώνω υπό την ανωτέρω ιδιότητά μου ότι δεν προτίθεμαι / θέμεθα να προβώ / ούμε στην
υλοποίηση
του
ως
άνω
Σχεδίου
Διαρθρωτικής
Προσαρμογής,
για
το
λόγο
ότι
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
απευθύνομαι
προς
Εσάς, προτείνοντας τη λύση της μεταξύ μας συμβάσεως λόγω παραιτήσεώς μου/μας. Επειδή η πρότασή μου/ μας
αυτή, καθώς και η ενεχόμενη σε αυτήν παραίτηση, είναι ανέκκλητες, όπως, άλλωστε, συνάγεται και από τη φύση της
μεταξύ μας συμβάσεως. Επειδή, γενομένης δεκτής από τα αρμόδια όργανα του φορέα Σας (Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης – Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού – ΕΙΕΑΔ) της παρούσας προτάσεώς μου/μας,
αναμένω/ουμε από εσάς, την εντός ευλόγου χρόνου ανάκληση της από 11 – 4 – 2012 ως άνω Απόφασης, κατά το μέρος
της που με/ μας αφορά. Επειδή εγω/εμείς, ως εκ μέρους σας αποδοχή της προτάσεώς μου/ μας θα θεωρήσω/ουμε την
προς έμενα/ εμάς κοινοποίηση της κατά τα ανωτέρω ανακλήσεως. Επιπροσθέτως, δηλώνω/ ουμε ότι ουδεμία αξίωση
διατηρώ / ούμε έναντι του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εκ της ανωτέρω αιτίας. Τέλος, δηλώνω / ουμε ότι δεν
έχω / ουμε καταρτίσει σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. (το ανωτέρω
κείμενο θα φέρει σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης και πρωτότυπη υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο
ή το φορέα της ατομικής επιχείρησης)».
2. Αν οι δικαιούχοι δεν έχουν προβεί ακόμη σε σύναψη συμβάσεως με τον ΕΦΔ: Προς διευκόλυνση αμφοτέρων των
μερών, οφείλουν να δηλώσουν ρητά αφενός μεν την πρόθεσή τους να μην προβούν στη σύναψη συμβάσεως με τον ΕΦΔ
αφετέρου δε ότι δεν διατηρούν οιαδήποτε αξίωση έναντι του ΕΦΔ. Απαιτείται κατάθεση αιτιολογημένου αιτήματος
συνοδευόμενου από υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη) με το κάτωθι κείμενο: «Με την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου ………./……-2012 απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού εντάχθηκε η
ατομική μου επιχείρηση ………………../η επιχείρηση με την επωνυμία «…………………..», την οποία νομίμως εκπροσωπώ, στο
Πρόγραμμα «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20 – 49 άτομα, εντός της
οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’)» (σχετική η με αριθμό 0.18808/οικ.3.3073/2010 (ΦΕΚ 1659/β) κοινή απόφαση των
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υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 1.4773/ΟΙΚ.3.869 /5−4−2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539), καθώς και με την
υπ΄ αριθμόν 2.4251/οικ.3.479/28-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 625/7-3-2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).
΄Ηδη με την παρούσα δηλώνω υπό την ανωτέρω ιδιότητά μου ότι δεν επιθυμώ / ούμε τη σύναψη συμβάσεως με τον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ι.Ε.Α.Δ., προκειμένου να υλοποιηθεί το υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου …………./…..-….-2011
Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής με Τίτλο «………………………………………………………………………….……»,συνολικής δημόσιας
δαπάνης ………………………….. € στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,
το οποίο είχε εγκριθεί με την από 11-4-2012 “Απόφαση για την Αποδοχή και Έγκριση Αιτήσεων/Σχεδίων που
υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» στους Άξονες
Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο
πλαίσιο της με αριθμ. 0.18808/Οικ.3.3073 Απόφασης (ΦΕΚ 1659/18.10.2010) – Πρόσκλησης Γ’, με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ» (εφεξής αποκαλούμενη «Εγκριτική Απόφαση»), ΕΣΠΑ 2007 – 2013” του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
που υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή αυτού και Πρόεδρο του Δ.Σ.
Επιπροσθέτως, δηλώνω/ ουμε ότι ουδεμία αξίωση διατηρώ / ούμε έναντι του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εκ
της ανωτέρω αιτίας.
Τέλος, δηλώνω / ουμε ότι δεν έχω / ουμε καταρτίσει σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό
ίδρυμα. (το ανωτέρω κείμενο θα φέρει σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης και πρωτότυπη υπογραφή από
το νόμιμο εκπρόσωπο ή το φορέα της ατομικής επιχείρησης)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
i.
προκειμένου περί Α.Ε.:

ΦΕΚ εκπροσώπησης

Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με περιεχόμενο την παροχή
εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη της ως άνω
Υπεύθυνης Δήλωσης (στο πρακτικό να επαναλαμβάνεται το κείμενο της Υ.Δ. ως κείμενο της
εξουσιοδότησης).
ii.
προκειμένου περί Ο.Ε.:

θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της εταιρείας.

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός νόμιμοι εκπρόσωποι, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από
όλους.
iii.
προκειμένου περί Ε.Ε.:

θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της εταιρείας.
1

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός νόμιμοι εκπρόσωποι, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από
όλους.
iv.
προκειμένου περί Ε.Π.Ε.:

ΦΕΚ εκπροσώπησης

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός νόμιμοι εκπρόσωποι, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από
όλους.
v.
προκειμένου περί Συνεταιρισμών:

Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, με περιεχόμενο την παροχή
εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη της ως άνω
Υπεύθυνης Δήλωσης (στο πρακτικό να επαναλαμβάνεται το κείμενο της Υ.Δ. ως κείμενο της
εξουσιοδότησης).2

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.
vi.

Κοινό για όλες τις εταιρικές μορφές: όλες τις τροποποιήσεις του καταστατικού που δεν έχουν ήδη προσκομιστεί
στο ΕΙΕΑΔ σε κανένα χρονικό σημείο, συνοδευόμενες από πιστοποιητικό περί καταστατικών τροποποιήσεων.

1

Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν συμμετέχει στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ούτε στη λήψη των αποφάσεων, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση (άρθρο 274 παρ. 1 του Ν. 4072/2012).
2

Βλ. άρθρο 7 του Ν. 1667/1986 «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 196).

