Ο παρών οδηγόσ αφορϊ ςτην υποβολό αιτόματοσ τροποποίηςησ φυςικού και οικονομικού αντικειμένου ςτο πλαύςιο
του ϋργου ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ.

Ειςαγωγή
Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την
εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη που ολοκληρώνεται
μια πρϊξη κρατικόσ ενύςχυςησ με μικρότερη δημόςια δαπϊνη από την ιςχύουςα, τότε απαιτεύται η καταχώρηςη
τροποποιητικού ΣΔΠ πριν την ολοκλόρωςό τησ.
Η διαδικαςύα τροποπούηςησ λαμβϊνει χώρα εύτε με πρωτοβουλύα του Δικαιούχου εύτε κατόπιν απαύτηςησ τησ αρμόδιασ
Ομϊδασ Παρακολούθηςησ του ΕΥΔ ΕΙΕΑΔ.
υνόθεισ λόγοι τροποπούηςησ δύναται να εύναι οι κϊτωθι:


Μεύωςη αριθμού καταρτιζομϋνων (λόγω μεύωςησ του προςωπικού των δικαιούχων)



Αποχωρόςεισ (χωρύσ δυνατότητα αντικατϊςταςησ) καταρτιζομϋνων κατϊ την διϊρκεια τησ υλοπούηςησ.

Επιςημαύνεται ότι, ο Δικαιούχοσ πρϋπει να εύναι προςεκτικόσ ςτισ τροποποιόςεισ ςτισ οπούεσ θϋλει να προχωρόςει καθώσ,
ανϊλογα με το περιεχόμενο του αιτόματοσ, θα λαμβϊνονται υπόψη για την ϋγκριςη τα κριτόρια επιλεξιμότητασ, η
ςκοπιμότητα τησ τροποπούηςησ και η ιςοδυναμύα τησ νϋασ προτεινόμενησ λύςησ. το πλαύςιο αυτό, ο ΕΥΔ ΕΙΕΑΔ δύναται
να ζητόςει ςυμπληρωματικϊ ςτοιχεύα, προκειμϋνου να εξετϊςει το θϋμα.
Δεν επιτρέπεται αίτημα τροποποίηςησ που να επιφέρει αύξηςη του εγκεκριμένου ςυνολικού προώπολογιςμού.
Δεν υποβάλλονται αιτήματα τροποποίηςησ:


ςτην περύπτωςη αλλαγόσ του τρόπου υλοπούηςησ τησ κατϊρτιςησ, δεδομϋνου του ότι αυτό εγκρύνεται με την
διαδικαςύα που ορύζεται με τισ ανακοινώςεισ τησ 18 ησ Υεβρουαρύου 2013/πρόςκληςη Β και τησ 15ησ
Υεβρουαρύου 2013/πρόςκληςη Γ’.



ςτην περύπτωςη αλλαγόσ του τρόπου πληρωμόσ (ΠΕΔΙΟ 7 καρτϋλασ επιχεύρηςησ): ε περύπτωςη που ϋχετε
υποβϊλει αύτημα αλλαγόσ τρόπου πληρωμόσ και αυτό έχει εγκριθεί από τον ΕΥΔ/ΕΙΕΑΔ, μεταβαύνετε ςτην
καρτϋλα επιχεύρηςη και ενημερώνετε με το νϋο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ τρόπο πληρωμόσ.



ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

Για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ απαιτεύται η υποβολό μϋςω του μηχανογραφικού ςυςτόματοσ ςχετικού αιτόματοσ
καθώσ και η αποςτολό εκτύπωςησ του ωσ ϊνω, νομίμωσ υπογεγραμμένου, ςτον ΕΥΔ ΕΙΕΑΔ ςύμφωνα με οδηγύεσ που
ακολουθούν, ανϊ Πρόςκληςη.
την περύπτωςη:


αποδοχόσ του αιτόματοσ τροποπούηςησ, εκδύδεται τροποποιημϋνη απόφαςη χρηματοδότηςησ τησ πρϊξησ, η
οπούα κοινοποιεύται από τον ΕΥΔ- ΕΙΕΑΔ ςτο δικαιούχο τησ ενύςχυςησ.



μη αποδοχόσ του αιτόματοσ τροποπούηςησ τησ πρϊξησ, ο δικαιούχοσ ενημερώνεται εγγρϊφωσ για την απόφαςη
αυτό με ςχετικό αιτιολόγηςη, ςτην οπούα αναφϋρεται ότι υποχρεούται να υλοποιόςει την πρϊξη, ςύμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτην αρχικό απόφαςη χρηματοδότηςησ.

Η μη αποδοχό του αιτόματοσ τροποπούηςησ τησ πρϊξησ, δύναται να οδηγόςει και ςε ανϊκληςη τησ απόφαςησ
χρηματοδότηςησ τησ πρϊξησ / λύςη τησ ςύμβαςησ, ό και ςε διαδικαςύα ανϊκτηςησ αχρεωςτότωσ καταβληθϋντων ποςών.

Ο παρών οδηγόσ αφορϊ ςτην υποβολό αιτόματοσ τροποποίηςησ φυςικού και οικονομικού αντικειμένου ςτο πλαύςιο
του ϋργου ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ.

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ
ΠΡΟΚΛΗΗ Β’
Εφιςτούμε την προςοχό ςασ ςτο εξόσ: την πρόςκληςη Β’ τυχόν τροποποιόςεισ θα πρϋπει να τελούν εν γνώςει του
ςυνόλου των εμπλεκομϋνων (κλαδικού φορϋα και δικαιούχων), προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η ςυνοχό μεταξύ των
ϋργων τουσ. Δεν απαιτείται υποβολή νέου επικαιροποιημένου ςχεδίου διαρθρωτικήσ προςαρμογήσ.

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΣΔΠ ΣΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ
Με την είςοδό ςασ ςτο web site τησ Πρόςκληςησ Β http://entry.eiead.gr/b ςυμπληρώνετε, ωσ ακολούθωσ, τισ
καρτέλεσ: «ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ» και «ΣΕΦΝΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ», όπωσ και κατά την 1η υποβολή ΣΔΠ. Σα κλειδωμένα πεδία δεν
μεταβάλλονται.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΡΣΕΛΑ «ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ»
Πεδία 1.1 - 1.7: Δεν επιτρϋπεται παρϋμβαςη ςτα πεδύα ςτην παρούςα διαδικαςύα. Επιςημαίνεται ότι οποιαδήποτε
αλλαγή ή προςθήκη ςτην καρτέλα επιχείρηςησ χωρίσ προηγούμενη έγκριςη/οδηγία από την αρμόδια ομάδα
παρακολούθηςησ, δεν επιτρέπεται ούτε ςυνιςτά αποδοχή από τον ΕΙΕΑΔ.
Ειδικά για την πρόςκληςη Β’: ε περιπτώςεισ αλλαγόσ ςτοιχεύων του δικαιούχου (ενδεικτικϊ αναφϋρουμε: αλλαγό
Νομικόσ Μορφόσ, αλλαγό Διεύθυνςησ/Έδρασ, αλλαγό Εταιρικόσ-Μετοχικόσ ύνθεςησ, αλλαγό Νομύμου Εκπροςώπου) θα
πρϋπει ο δικαιούχοσ να ϋρθει ςε επικοινωνύα με τα ςτελϋχη τησ αρμόδιασ ομϊδασ του ΕΥΔ, προκειμϋνου να ϋχει
ενημϋρωςη για τον τρόπο υποβολόσ του ςχετικού αιτόματοσ (και τα αντύςτοιχα δικαιολογητικϊ που οφεύλει να
προςκομύςει) αλλϊ και τα ςημεύα που πρϋπει να προςϋξει για την αιτιολόγηςό του. την περίπτωςη αυτή ΚΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΔΙΑ 1.1.-1.7. κατόπιν οδηγιών του ΕΥΔ/ΕΙΕΑΔ οι δικαιούχοι, θα προβαίνουν ςτισ ςχετικέσ αλλαγέσ ςτο
μηχανογραφικό.
Πεδίο 2.2: υμπληρώνεται ο τρϋχων αριθμόσ ετόςιων μονϊδων εργαςύασ (ΕΜΕ).
Πεδίο 2.4: υμπληρώνεται ο τελικόσ αριθμόσ των ατόμων τησ επιχεύρηςησ που τελικϊ ςυμμετϋχουν ό θα
ςυμμετϊςχουν ςτισ δρϊςεισ κατϊρτιςησ.
Πεδίο 3.1: ημειώνεται οποιαδήποτε αλλαγή ςτο φυςικό αντικείμενο καθώσ και μια ςυνοπτικό αναφορϊ του
Υυςικού Αντικειμϋνου που υλοποιόθηκε ό υλοποιεύται (όριο 2.000 χαρακτόρεσ). ε περίπτωςη διόρθωςησ λανθαςμένησ
καταχώρηςησ του Υ.Α., ςε ςχέςη με το επικαιροποιημένο ςχέδιο διαρθρωτικήσ προςαρμογήσ, κατά την ςυμπλήρωςη
του αρχικού ΣΔΠ, θα προςτίθεται η αιτιολογία ΔΙΟΡΘΩΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ
Ή/ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ.
Πεδία 4.2 & 4.3.: Μεταβϊλλονται ςτισ εξόσ περιπτώςεισ:

Όταν προκύπτει μεύωςη ςτον αριθμό των καταρτιζομϋνων του Δικαιούχου ή /και

Όταν προκύπτει μεύωςη ςτον αριθμό των ωρών των προγραμμϊτων του Δικαιούχου
ε οποιαδόποτε περύπτωςη, ο υνολικόσ Προώπολογιςμόσ Ενεργειών δεν μπορεί να ξεπερνά τον εγκεκριμένο.
Εφόςον ελϋγξετε τα παραπϊνω ςτοιχεύα, πατόςτε απλϊ Αποθήκευςη και προχωρόςτε ςτο δεύτερο βόμα.

ΒΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ: ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΣΗ ΚΑΡΣΕΛΑ «ΣΕΦΝΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ»

Πατώντασ το «+Προςθήκη Τεχνικού Δελτίου» δημιουργεύται η 2η ϋκδοςη (Α΄ τροποπούηςη) του τεχνικού δελτύου.
Ακολούθωσ, πατώντασ το «Αντιγραφή Στοιχείων Προηγούμενου ΤΔΠ» μεταφϋρετε από το 1ο ΣΔΠ εγγραφϋσ που
μπορεύτε να επεξεργαςτεύτε.

Ο παρών οδηγόσ αφορϊ ςτην υποβολό αιτόματοσ τροποποίηςησ φυςικού και οικονομικού αντικειμένου ςτο πλαύςιο
του ϋργου ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ.

Σςεκϊρετε τα παρακϊτω πεδύα (τα οπούα εμφανύζονται με τη 2η ϋκδοςη ΣΔΠ), ανϊλογα με την αιτιολογύα τησ
τροποπούηςησ:
Φρονοδιάγραμμα

ΣΕΚΑΡΕΣΕ ΠΑΝΣΑ ΟΦΙ

Οικον. Αντικείμενο

Ναι

Όχι

Υυς. Αντικείμενο

Ναι

Όχι



υμπληρώνετε το πεδύο «αιτιολόγηςη τροποποίηςησ» (όριο 2.000 χαρακτόρεσ). ε περύπτωςη που επιθυμεύτε
να ενημερώςετε αναλυτικϊ, μπορεύτε, μαζύ με την αποςτολό του εκτυπωμϋνου ΣΔΠ, να προςκομύςετε,
ςυμπληρωματικϊ, επεξηγηματικό ϋγγραφο.



Προςοχή: ςτο διακριτό τμήμα που αφορά ςε ςυμβουλευτική (εφόςον υφίςταται), η μόνη ενέργεια που
επιτρέπεται να κάνετε είναι να επιλέξετε το check box ςυμβουλευτική. Επιτρέπεται μόνο η διόρθωςη
λανθαςμένησ καταχώρηςησ τησ δράςησ, ςε ςχέςη με το επικαιροποιημένο ςχέδιο διαρθρωτικήσ
προςαρμογήσ, κατά την ςυμπλήρωςη του αρχικού ΣΔΠ. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του Π/Τ τησ ςυγκεκριμένησ
δράςησ.



τα διακριτϊ τμόματα κατϊρτιςησ όπου δεν υφύςταται μεταβολό, απλϊ επιλϋγετε το check box κατϊρτιςη.



τα διακριτϊ τμόματα κατϊρτιςησ όπου υφύςταται μεταβολό και τηρώντασ την ςειρϊ του 1ου ΣΔΠ,
ςυμπληρώνετε το νέο προώπολογιςμό και τη νέα ςύντομη περιγραφή των δρϊςεων, αναφϋροντασ
υποχρεωτικϊ (α) τύτλο προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ (β) αριθμό ςυμμετεχόντων (γ) αριθμό ωρών κατϊρτιςησ
(μϋγιςτο μϋγεθοσ 100 χαρακτόρεσ) ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και τϋλοσ επιλϋγετε το check box κατϊρτιςη. Επιτρέπεται
επίςησ η διόρθωςη λανθαςμένησ καταχώρηςησ τησ δράςησ, ςε ςχέςη με το επικαιροποιημένο ςχέδιο
διαρθρωτικήσ προςαρμογήσ, κατά την ςυμπλήρωςη του αρχικού ΣΔΠ.



το πεδύο Δημόςια Δαπάνη, ςυμπληρώνετε το ϊθροιςμα των προώπολογιςμών των διακριτών τμημϊτων, το
οπούο δεν μπορεί να ξεπερνά τον εγκεκριμένο προώπολογιςμό.



Σα πεδύα Δημόςια Φρηματοδότηςη ανά έτοσ 2013 και 2014 αναφϋρονται ςτην ετόςια κατανομό τησ
Δημόςιασ Δαπϊνησ τησ Πρϊξησ. ε κϊθε πεδύο ςυμπληρώνετε το ποςό που ϋχει ό προβλϋπεται να καταβληθεύ ανϊ
ϋτοσ. Σο ϊθροιςμα δεν μπορεί να ξεπερνά τον εγκεκριμένο προώπολογιςμό.
- Δημόςια Φρηματοδότηςη 2013: Εφόςον ϋνασ Δικαιούχοσ προβεύ ςε τροποπούηςη και ϋχει χρηματοδοτηθεύ
εντόσ του 2013, ςυμπληρώνει το ακριβϋσ ποςό που ϋχει λϊβει εντόσ του ϋτουσ 2013. Εφόςον δεν ϋχει λϊβει
χρηματοδότηςη το ςυγκεκριμϋνο ϋτοσ, ςυμπληρώνει με μηδϋν (0,00).
- Δημόςια Φρηματοδότηςη 2014: υμπληρώνεται εύτε το ςύνολο τησ Δημόςιασ Δαπϊνησ του Δικαιούχου
(εφόςον δεν ϋχει χρηματοδοτηθεύ εντόσ του ϋτουσ 2013), εύτε το υπόλοιπο που προβλϋπεται να καταβληθεύ εντόσ
του ϋτουσ 2014 (εφόςον ϋχει χρηματοδοτηθεύ εντόσ του ϋτουσ 2013).

Εφόςον ελϋγξετε τα παραπϊνω ςτοιχεύα, πατόςτε Οριςτική Τποβολή. Με Προςωρινή Αποθήκευςη μπορεύτε να
επεξεργαςτεύτε το ΣΔΠ ϋωσ την οριςτικό του Τποβολό.

ΒΗΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΝ ΕΥΔ ΕΙΕΑΔ
Για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ απαιτεύται:
Α) η υποβολό μϋςω του μηχανογραφικού ςυςτόματοσ (http://entry.eiead.gr/b ) ςχετικού αιτόματοσ, ςύμφωνα με τισ
παραπϊνω οδηγύεσ ΚΑΙ
Β) η αποςτολό εκτύπωςησ του ωσ ϊνω, νομίμωσ υπογεγραμμένου και ςφραγιςμένου, ςτον ΕΥΔ ΕΙΕΑΔ, ανϊ κλαδικό
ςχϋδιο και ανϊ Περιφερειακό Ενότητα, ςε κλαςϋρ Α4 και με ϋνδειξη ςτη ρϊχη του, τησ επωνυμύασ του Κλαδικού Υορϋα,
του κωδικού ςχεδύου (π.χ Α5-6….) και ΘΕΜΑ ¨ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΔΠ¨. Ο φϊκελοσ θα περιλαμβϊνει υποχρεωτικϊ ςτην
πρώτη ςελύδα τον κατάλογο των επιχειρήςεων που αιτούνται τροποπούηςη.


Σο κλαςϋρ αυτό για τον Άξονα Προτεραιότητασ 4 να εύναι χρώματοσ κύτρινου, για τον Άξονα Προτεραιότητασ 5
χρώματοσ πρϊςινου και για τον Άξονα Προτεραιότητασ 6, χρώματοσ κόκκινου.



Ο ανωτϋρω φϊκελοσ θα περιϋχει υποφακέλουσ για κϊθε επιχεύρηςη

Ο παρών οδηγόσ αφορϊ ςτην υποβολό αιτόματοσ τροποποίηςησ φυςικού και οικονομικού αντικειμένου ςτο πλαύςιο
του ϋργου ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ.

Για λόγουσ επιτάχυνςησ των διαδικαςιών, ο Δικαιούχοσ μπορεί να υποβάλλει ΣΑΤΣΟΦΡΟΝΑ αίτημα
τροποποίηςησ και αίτημα επαλήθευςησ βάςει τησ αιτούμενησ τροποποίηςησ.
Η αποςτολό των φακϋλων θα γύνεται ανϊ Περιφϋρεια, ωσ εξόσ:
α. ΑΣΣΙΚΗ -ΘΡΑΚΗ
Ε.Ι.Ε.Α.Δ, Κωςτό Παλαμϊ 6-8, Αθόνα, ΣΚ 11141, 1οσ ΟΡΟΥΟ
Και επιπλϋον, οι επιχειρόςεισ του κλαδικού φορϋα Α6-1
β. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Πανεπιςτημύου 19-21, Ρύο, Πϊτρα, ΣΚ 26504, υγκρότημα χολών ΟΑΕΔ, ιςόγειο
γ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ
Σϋρμα Καραώςκϊκη-Άγιοσ Γεώργιοσ, Σρύπολη, ΣΚ 22100, Κτίριο ΟΑΕΔ (IEK-KEK OAEΔ)
δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Δυτική-Κεντρική)
Λαγκαδϊ 117 – 119, Σ.Κ. 56123,Αμπελόκηποι, Θεςςαλονύκη, εντόσ των χολών ΕΠΑ / ΟΑΕΔ,
ιςόγειο
ε. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Περιγιϊλι 2, Καβϊλα, ΣΚ 65201, εντόσ κτιρίου ΙΕΚ ΟΑΕΔ
ςτ. ΘΕΑΛΙΑ-ΗΠΕΙΡΟ
Ερμογϋνουσ 10 , Λϊριςα, ΣΚ 41447, εντόσ κτιρίου ΟΑΕΔ
Και επιπλϋον, οι επιχειρόςεισ των κλαδικών φορϋων : Α6-3 , Α6-4 , Α6-5 , Α6-9, Α6-11 , Α6-12, Α6-13
ζ. ΚΡΗΣΗ
Φριςτομιχϊλη Ξυλούρη 64, Γιόφυροσ, ΣΚ 71201, Ηρϊκλειο Κρότησ, Κτίριο ΚΕΣΕΚ ΟΑΕΔ,
1οσ όροφοσ
η. ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ
3ο χιλ. Εθνικόσ Οδού Ιωαννύνων –Αθηνών, Ιωϊννινα, ΣΚ 45500, Κτίριο ΟΑΕΔ, ιςόγειο
θ. ΝΑΤΠΛΙΟ
Λεωφ. Άργουσ - Ναυπλύου ( υγκρότημα ΟΑΕΔ, 2οσ όροφοσ), ΣΚ 21100, Σίρυνθα.
Μόνο οι επιχειρήςεισ των κλαδικών ςχεδίων Α6-6, Α6-7 , Α6-8, Α6-10

Ο παρών οδηγόσ αφορϊ ςτην υποβολό αιτόματοσ τροποποίηςησ φυςικού και οικονομικού αντικειμένου ςτο πλαύςιο
του ϋργου ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ.

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
Γ’

Εφιςτούμε την προςοχή ςασ ςτα εξήσ:
1) Αιτόματα τροποπούηςησ που ϋχουν υποβληθεύ ϋωσ την 31η Δεκεμβρύου 2013: ακολουθεύτε τα ΒΗΜΑΣΑ 1 και 2,
βϊςει τησ ςχετικόσ εγκριτικόσ απόφαςησ που ςασ ϋχει όδη αποςταλεύ, εκτυπώνετε το τροποποιημϋνο ΣΔΠ και το
αποςτϋλλετε υπογεγραμμϋνο με φαξ ςτο 210 2285122 ό ςκαναριςμϋνο ςτο info3@eiead.gr. Αν δεν ςασ ϋχει
αποςταλεύ εγκριτικό απόφαςη, παρακαλούμε αποςτεύλετε ςχετικό ερώτημα ςτο info3@eiead.gr.
2) Για αλλαγό ςτοιχεύων δικαιούχων ειδικϊ για την πρόςκληςη Γ’ ακολουθεύτε τισ οδηγύεσ που δύνονται ςτην
ςχετικό ανακούνωςη (http://eiead.gr/publications/docs/metavoles-paraitisis.pdf)

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΣΔΠ ΣΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ
Με την είςοδό ςασ ςτο web site τησ Πρόςκληςησ Γ’ http://entry.eiead.gr/c ςυμπληρώνετε, ωσ ακολούθωσ, τισ
καρτέλεσ: «ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ» και «ΣΕΦΝΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ», όπωσ και κατά την 1η υποβολή ΣΔΠ. Σα κλειδωμένα πεδία δεν
μεταβάλλονται.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΡΣΕΛΑ «ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ»

Επιτρέπεται να ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΣΕ μόνο ςτα πεδία που αναφέρονται παρακάτω. Οποιαδήποτε αλλαγή ή προςθήκη
ςε άλλα πεδία ςτην καρτέλα επιχείρηςησ χωρίσ προηγούμενη έγκριςη/οδηγία από την αρμόδια ομάδα
παρακολούθηςησ, δεν επιτρέπεται ούτε ςυνιςτά αποδοχή από τον ΕΙΕΑΔ.
Πεδία 4.4. & 4.6.: Μεταβϊλλονται ςτισ εξόσ περιπτώςεισ:

Όταν προκύπτει μεύωςη ςτον αριθμό των καταρτιζομϋνων του Δικαιούχου ή /και

Όταν προκύπτει μεύωςη ςτον αριθμό των ωρών των προγραμμϊτων του Δικαιούχου
ε οποιαδόποτε περύπτωςη, ο υνολικόσ Προώπολογιςμόσ Ενεργειών δεν μπορεί να ξεπερνά τον εγκεκριμένο.
Εφόςον ελϋγξετε τα παραπϊνω ςτοιχεύα, πατόςτε απλϊ Αποθήκευςη και προχωρόςτε ςτο δεύτερο βόμα.

ΒΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ: ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΣΗ ΚΑΡΣΕΛΑ «ΣΕΦΝΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ»
Δεν επιτρϋπεται να μεταβϊλετε κανϋνα ϊλλο ςτοιχεύο πλην αυτών που αναφϋρονται παρακϊτω.
Πατώντασ το «+Προςθήκη Τεχνικού Δελτίου» δημιουργεύται η 2η ϋκδοςη (Α΄ τροποπούηςη) του τεχνικού δελτύου.
Ακολούθωσ, πατώντασ το «Αντιγραφή Στοιχείων Προηγούμενου ΤΔΠ» μεταφϋρετε από το 1ο ΣΔΠ όλεσ τισ εγγραφϋσ.
Σςεκϊρετε τα παρακϊτω πεδύα (τα οπούα εμφανύζονται με τη 2η ϋκδοςη ΣΔΠ), ανϊλογα με την αιτιολογύα τησ
τροποπούηςησ:



Φρονοδιάγραμμα

ΣΕΚΑΡΕΣΕ ΠΑΝΣΑ ΟΦΙ

Οικον. Αντικείμενο

Ναι

Όχι

Υυς. Αντικείμενο

Ναι

Όχι

υμπληρώνετε το πεδύο «αιτιολόγηςη τροποποίηςησ» και «αναλυτική Περιγραφή Υυςικού Αντικειμένου
Ενίςχυςησ» (όριο 2.000 χαρακτόρεσ). ε περύπτωςη που επιθυμεύτε να ενημερώςετε αναλυτικϊ, μπορεύτε, μαζύ
με την αποςτολό του εκτυπωμϋνου ΣΔΠ, να προςκομύςετε, ςυμπληρωματικϊ, επεξηγηματικό ϋγγραφο.

Ο παρών οδηγόσ αφορϊ ςτην υποβολό αιτόματοσ τροποποίηςησ φυςικού και οικονομικού αντικειμένου ςτο πλαύςιο
του ϋργου ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΣΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ.



Προςοχή: ςτο διακριτό τμήμα που αφορά ςε ςυμβουλευτική η μόνη ενέργεια που επιτρέπεται να
κάνετε είναι να επιλέξετε το check box ςυμβουλευτική



τα διακριτϊ τμόματα κατϊρτιςησ όπου δεν υφύςταται μεταβολό, απλϊ επιλϋγετε το check box κατϊρτιςη.



τα διακριτϊ τμόματα κατϊρτιςησ όπου υφύςταται μεταβολό και τηρώντασ την ςειρϊ του 1ου ΣΔΠ,
ςυμπληρώνετε τον νέο προώπολογιςμό και την νέα ςύντομη περιγραφή των δρϊςεων αναφϋροντασ
υποχρεωτικϊ (α) τύτλο προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ (β) αριθμό ςυμμετεχόντων (γ) αριθμό ωρών κατϊρτιςησ
(μϋγιςτο μϋγεθοσ 100 χαρακτόρεσ) ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και τϋλοσ επιλϋγετε το check box κατϊρτιςη.



το πεδύο Σιμή τόχοσ, ςυμπληρώνετε τον τελικό αριθμό των ςυμμετοχών (το ϊθροιςμα των ςυμμετοχών ςε
όλα τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ).



το πεδύο Δημόςια Δαπάνη, ςυμπληρώνετε το ϊθροιςμα των προώπολογιςμών των διακριτών τμημϊτων, το
οπούο δεν μπορεί να ξεπερνά τον εγκεκριμένο προώπολογιςμό.



Σα πεδύα Δημόςια Φρηματοδότηςη ανά έτοσ 2013 και 2014 αναφϋρονται ςτην ετόςια κατανομό τησ
Δημόςιασ Δαπϊνησ τησ Πρϊξησ. ε κϊθε πεδύο ςυμπληρώνετε το ποςό που ϋχει ό προβλϋπεται να καταβληθεύ ανϊ
ϋτοσ. Σο ϊθροιςμα δεν μπορεί να ξεπερνά τον εγκεκριμένο προώπολογιςμό.
- Δημόςια Φρηματοδότηςη 2013: Εφόςον ϋνασ Δικαιούχοσ προβεύ ςε τροποπούηςη και ϋχει χρηματοδοτηθεύ
εντόσ του 2013, ςυμπληρώνει το ακριβϋσ ποςό που ϋχει λϊβει εντόσ του ϋτουσ 2013. Εφόςον δεν ϋχει λϊβει
χρηματοδότηςη το ςυγκεκριμϋνο ϋτοσ, ςυμπληρώνει με μηδϋν (0,00).
- Δημόςια Φρηματοδότηςη 2014: υμπληρώνεται εύτε το ςύνολο τησ Δημόςιασ Δαπϊνησ του Δικαιούχου
(εφόςον δεν ϋχει χρηματοδοτηθεύ εντόσ του ϋτουσ 2013), εύτε το υπόλοιπο που προβλϋπεται να καταβληθεύ εντόσ
του ϋτουσ 2014 (εφόςον ϋχει χρηματοδοτηθεύ εντόσ του ϋτουσ 2013).

Εφόςον ελϋγξετε τα παραπϊνω ςτοιχεύα, πατόςτε Οριςτική Τποβολή. Με Προςωρινή Αποθήκευςη μπορεύτε να
επεξεργαςτεύτε το ΣΔΠ ϋωσ την οριςτικό του Τποβολό.

ΒΗΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΝ ΕΥΔ ΕΙΕΑΔ
Για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ απαιτεύται:
Α) η υποβολό μϋςω του μηχανογραφικού ςυςτόματοσ ( http://entry.eiead.gr/c ) ςχετικού αιτόματοσ, ςύμφωνα με τισ
παραπϊνω οδηγύεσ ΚΑΙ
Β) η αποςτολό εκτύπωςησ του ωσ ϊνω, νομίμωσ υπογεγραμμένου και ςφραγιςμένου, ςτον ΕΥΔ ΕΙΕΑΔ ςτην
διεύθυνςη Κωςτό Παλαμϊ 6-8, Αθόνα, ΣΚ 11141, 2οσ ΟΡΟΥΟ.
με ϋνδειξη ςτον φϊκελο «ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΔΠ – ΠΡΟΚΛΗΗ Γ’».
Για λόγουσ επιτάχυνςησ των διαδικαςιών, ο Δικαιούχοσ μπορεί να υποβάλλει ΣΑΤΣΟΦΡΟΝΑ αίτημα
τροποποίηςησ και αίτημα επαλήθευςησ βάςει τησ αιτούμενησ τροποποίηςησ.

