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Ο Γενικός Γραµµατέας  
  
Έχοντας υπόψη:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. 

Τόπος : ΑΘΗΝΑ  
Ηµεροµηνία : 24/11/2010  
Α.Π. : 17  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   

ΘΕΜΑ:  Ένταξη της Πράξης "Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής Μικρών και Πολύ Μικρών  
Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης, στις 3  Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου  " µε κωδικό MIS 337953   

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),  
2. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού  Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO00),  
3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε 
τη µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και όπως τροποποιήθηκε 
και  ισχύει  µε την µε αρ. 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.10 (ΦΕΚ1088/Β΄19/7/2010) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης,   
4. Την ΚΥΑ µε αριθ. 25253/2235/7.4.2008 (ΦΕΚ 603/Β’/8-4-2008), «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 118267/14.12.2000 
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 1595/Β’/29.12.2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
µε σκοπό την  αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007» µε την οποία συστάθηκε η Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»,  
5. Την µε αρ. 91027/22.02.2006 (ΦΕΚ 43/Γ΄/22.02.2006) απόφαση περί «ορισµού του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών και άλλων Πόρων που υπογράφει την απόφαση ένταξης,    
6. Την υπ’ αριθµ. 64699/5812/19-9-2008 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Εκχώρηση  αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ στην  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2059/Β/6-10-2008),  

Ταχ. ∆/νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ  
Ταχ.Κώδικας :   
Πληροφορίες : ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΙΝΤΙΡΙ∆ΟΥ            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Τηλέφωνο : 210-6245300 2106245300  
Fax : 210-6245318  
Email : r.hindiridou@ep-katartisi.gr  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.  Προς:

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού"  

Ταχ. ∆/νση : Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 125, 
Γ. ΛΥΡΑ 140  
T.K : 145 64 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-Γ3Υ
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Αποφασίζει 

την Ένταξη της Πράξης "Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων,  που απασχολούν 1-49 άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης, στις 3  Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου"   

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

7. Την υπ’ αριθµ. 97682/6955/03-06-2009 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 64699/5812/19-9-2008 Υ.Α. Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» 
(ΦΕΚ 1253/Β/25-06-2009),  
8. Την υπ’ αριθµ. 0.13463/οικ.6.2366 (ΦΕΚ 1170/Β/4-8-2010) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 97682/6955/03-06-2009 Υ.Α Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  Α.Ε.»,  
9. Την από 22-12-2008 4η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», 
µε  την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. 
Προγράµµατος,  όπως αυτά ισχύουν,  
10. Την µε αρ. πρωτ.  ΕΦ∆/04/20.10.2010 πρόσκληση  του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013”  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 
του  Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων 
στις τρείς  (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και της Θεµατικής Προτεραιότητας 62,  
11. Την µε αρ. πρωτ. 480/4.11.2010 αίτηση χρηµατοδότησης πράξης του ∆ικαιούχου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
Α.Ε  προς τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΚΑΕ, για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού”,  
12. Το από 4.11.2010 αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής 
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο 
Φύλλο αξιολόγησης (και το οποίο πρόκειται να αποτυπωθεί στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ),  
13. Την µε αρ. πρωτ. 12/10.11.2010 εισήγηση του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε. για 
την  ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».  
14. Το µε αρ. πρωτ. 483/4.11.2010 διαβιβαστικό του Συµφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης του 
δικαιούχου Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.  
15. Το µε αριθ. πρωτ. 9.4075/οικ.6.552/15-04-2009 Έγγραφο Επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας της 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Α.Ε. ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη µεταβατική περίοδο.  

337953 1. Κωδικός Πράξης:  
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)  

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  

στον Άξονα Προτεραιότητας "05 - Ενίσχυσης της Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των 
Επιχειρήσεων   στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού".  

Ε1348   
  
2. Κωδικός Π∆Ε  
Πράξης:  

  
2.1.Κωδικός ΣΑ:  

2.2.Κωδικός Πράξης  
ΣΑ:  

2011ΣΕ13480013 

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-Γ3Υ
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 5. Φυσικό αντικείµενο της 
 πράξης:  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.  3. ∆ικαιούχος: 

5070601  4. Κωδικός ∆ικαιούχου: 

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την κατάρτιση και υλοποίηση 
«Σχεδίου ∆ράσης προσαρµοστικότητας της επιχείρησης και του ανθρώπινου 
δυναµικού της» µε στόχο την βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και 
των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές διαµορφώνονται στο 
πλαίσιο αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης. Το Πρόγραµµα αφορά στην ενίσχυση 
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µέσω της εκπόνησης και εφαρµογής «Κλαδικών 
Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νοµού».    
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 το σύνολο των  Πολύ  
Μικρών  και Μικρών  Επιχειρήσεων (1-49 ατόµων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα   
ενδιαφέρον να συµµετάσχουν ως δικαιούχοι στο πρόγραµµα µε τίτλο “∆ιαρθρωτική   
προσαρµογή εργαζοµένων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-
49 άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης” (Εφεξής: Πρόσκληση Β΄). Συγκεκριµένα ο   
∆ικαιούχος ΕΚΑΕ προσκαλεί τους Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς, αναλόγως της   
οργανωτικής και της γεωγραφικής τους εµβέλειας, να συντάξουν και να υποβάλλουν   
Κλαδικό Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής  υποχρεωτικά για όλες  τις πολύ µικρές  
και µικρές  επιχειρήσεις - µέλη τους που θα εκδηλώσουν  ενδιαφέρον υπαγωγής στο   
Πρόγραµµα της Πρόσκλησης Β’.    
Τα Κλαδικά Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής των Επιχειρήσεων θα περιλαµβάνουν 
συγκεκριµένες δράσεις που συνδέονται µε προκαθορισµένες κατευθύνσεις και 
προγραµµατισµένες αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων, 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  
• 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.  
2.  Συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος   
• Ο συνολικός προϋπολογισµός της Πρόσκλησης Α ανέρχεται σε 9.000.000€.   
• Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης κάθε Κλαδικού Συλλογικού  Φορέα  δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 80.000 ευρώ.  
• Η αµοιβή του Συµβούλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το  70% του συνολικού   
προϋπολογισµού της πρότασης του Κλαδικού  Συλλογικού Φορέα.  
• Το επιλέξιµο ποσό ανά Κλαδικό Φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
500 ευρώ ανά επιχείρηση που θα ενταχθεί ως δικαιούχος στην Πρόσκληση Β’, συν 100 
ευρώ ανά εργαζόµενο που συµµετέχει σε προγράµµατα Κατάρτισης-Συµβουλευτικής   
(500€/επιχείρηση + 100€/εργαζόµενο).  
Η διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε 26 µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία   
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.  
Αναδοχοι -∆ικαίωµα Συµµετοχής  
Ανάδοχοι των Πράξεων είναι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς,  οι οποίοι δεν ασκούν καµία  
οικονοµική δραστηριότητα, δηλαδή  δεν προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στην 
αγορά.  
 Ειδικότερα:  
α) Κλαδικές-Τοπικές ∆ευτεροβάθµιες Ενώσεις Εργοδοτών (Οµοσπονδίες) που είναι 
µέλη των Τριτοβάθµιων Οργανώσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ).   
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β) Πρωτοβάθµιες ενώσεις εργοδοτών (Μέλη ΣΕΒ) για το πεδίο της αρµοδιότητάς τους,  
Πρωτοβάθµιοι Εµπορικοί Σύλλογοι (Μέλη οµοσπονδιών της ΕΣΕΕ) για πόλεις άνω των 
50.000 κατοίκων και Πρωτοβάθµια Σωµατεία (Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ).   
γ) Κλαδικές Ενώσεις Εργοδοτών Πανελλαδικής ή Περιφερειακής Εµβέλειας  που δεν 
είναι µέλη των παραπάνω Φορέων.   
Οι ανωτέρω Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς, συντάσσουν Κλαδικά Σχέδια ∆ιαρθρωτικής   
Προσαρµογής που δεν θα υπερβαίνουν το επίπεδο  Νοµού, µε την υποστήριξη   
Συµβούλων, απευθυνόµενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτοµα  .   
Ο κάθε Κλαδικός Συλλογικός Φορέας µπορεί να συµµετέχει στην παρούσα Πρόσκληση 
µε την υποβολή δύο κατά το µέγιστο Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής. Η κάθε   
Επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει αποκλειστικά και  µόνο σε ένα Κλαδικό Σχέδιο.       
Οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται όλες τις αιτήσεις των   
επιχειρήσεων µελών τους, που επιθυµούν να υπαχθούν ως δικαιούχοι στο πρόγραµµα 
της Πρόσκλησης Β’ εφόσον αυτές βρίσκονται στο Νοµό για τον οποίο καταθέτει 
πρόταση ο Κλαδικός Συλλογικός τους Φορέας .   
 Οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς θα λειτουργούν ως «∆οµές Στήριξης» των 
επιχειρήσεων του κλάδου, µε την τεχνική υποστήριξη των Συµβούλων, καθ’ όλη τη 
διάρκεια εφαρµογής του Προγράµµατος.   
Οι Σύµβουλοι αναλαµβάνουν:  
i. Τη σύνταξη των Κλαδικών Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής,   
ii. Την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συµµετάσχουν στην  Πρόσκληση Β   για 
την υποβολή  του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραµµα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά 
σχέδια διαρθρωτικής προσαρµογής τους),  
iii.  Την οµαδοποίηση των εργαζοµένων των επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους σε   
προγράµµατα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από τα Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής   
Προσαρµογής του  Κλαδικού Φορέα τους.   
iv.  Την υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης και  τη σύνταξη ∆ελτίων ∆ήλωσης 
∆απανών και ∆ελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν 
στην Πρόσκληση Β.  
Εξειδίκευση Σχεδίου  
Τα Κλαδικά Σχέδια ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής πρέπει να εξειδικεύονται υποχρεωτικά 
σε ∆ράσεις Κατάρτισης και να προσδιορίζουν την αναγκαιότητα ή µη των 
Συµβουλευτικών  
Υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν και θα εγκριθούν στην 
Πρόσκληση  Β:  
- Συµβουλευτικές Υπηρεσίες: Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα   
επιχειρηµατικής λειτουργίας και  Ανθρώπινου ∆υναµικού των επιχειρήσεων. Στην   
περίπτωση που το Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής περιλαµβάνει Συµβουλευτικές  
Υπηρεσίες  αυτές θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς  ως προς το αντικείµενο της   
Συµβουλευτικής, το παραδοτέο του Συµβούλου, την προστιθέµενη αξία για τις   
επιχειρήσεις, την σχέση κόστους- οφέλους κλπ.   
- ∆ράσεις Κατάρτισης: Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων,   
αντικείµενα/θεµατικά πεδία κατάρτισης, καθώς και α) ανθρωποώρες Κατάρτισης, β)   
συνολική  διάρκεια κατάρτισης, γ) αριθµός  καταρτιζοµένων ανά πρόγραµµα 
Κατάρτισης.  
Οικονοµικός Προγραµµατισµός του Σχεδίου   
Στο Σχέδιο Κλαδικής Προσαρµογής Κλαδικού Φορέα θα πρέπει να περιλαµβάνεται   
κοστολόγηση των δράσεων, καθώς και ανάλυση του οικονοµικού προγραµµατισµού 
για  την υλοποίηση των δράσεων της Πρόσκλησης Α΄ και της Πρόσκλησης Β΄  
Τρόπος Καταβολής της Χρηµατοδότησης  
Για την καταβολή της αµοιβής ενός Κλαδικού Σχεδίου απαιτείται η υπαγωγή προς   
χρηµατοδότηση  των επιχειρήσεων ως δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’, καθώς επίσης 
και η υποβολή του επικαιροποιηµένου Κλαδικού Σχεδίου σύµφωνα µε τον τελικό 
αριθµό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στην Πρόσκληση Β’.  
Με την έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής (από την 
Πρόσκληση Α) και την έγκριση ένταξης των επιχειρήσεων (από την Πρόσκληση Β) η 
καταβολή της χρηµατοδότησης προς τον Κλαδικό Φορέα γίνεται ως ακολούθως  και 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της ΕΚΑΕ και του Κλαδικού 
Φορέα:  
- 50%  µε την υποβολή και έγκριση του Επικαιροποιηµένου Κλαδικού Σχεδίου   

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-Γ3Υ



  Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Σελίδα 5 από 6  

 6. Παραδοτέα πράξης: 

 7. ∆είκτες Εκροών  
Κωδικός Ονοµασία ∆είκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος 

8004 Μελέτες - εµπειρογνωµοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις  Αριθµός  46.00 

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  
ΑΠΟ Ε.Π.  

Άµεσες ∆απάνες 
 3,465,000.00

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 26.03 (µήνες)  

ΣΥΝΟΛΑ  

   
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 
3,465,000.00 ευρώ και επιµερίζεται ως ακολούθως:  

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 24/01/2013   

 3,465,000.00

ΚΩ∆. ΣΑ: 
1: Προϋπολογισµός Π/Υ(1): 3,465,000.00 ευρώ.  
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.∆.Ε ανέρχεται σε 1,732,500.00  
ευρώ  

2: Προϋπολογισµός Π/Υ(2):  0.00 ευρώ.  
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.∆.Ε ανέρχεται σε 0.00 ευρώ  

 3,465,000.00

∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής σύµφωνα µε τον τελικό αριθµό των επιχειρήσεων που   
υπάγονται ως δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β΄.   
- 30% µε την κατάθεση του τελευταίου ∆ελτίου Παρακολούθησης Πράξης  για όλες τις  
επιχειρήσεις που συµπεριλαµβάνονται στο Επικαιροποιηµένο Κλαδικό Σχέδιο.  
- 20% µε την υποβολή της Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης, η οποία  θα περιλαµβάνει 
το σύνολο των επιχειρήσεων.  
1. Επικαιροποιηµένο Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής του Κλαδικού Φορέα   
προσαρµοσµένο στον τελικό αριθµό των επιχειρήσεων που έχουν εγκριθεί για 
συµµετοχή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Β΄.   
2. ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών και ∆ελτία Παρακολούθησης Πράξης των Επιχειρήσεων  
που έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση Β.  
3. Τελική Απολογιστική Έκθεση (η οποία θα περιλαµβάνει αποτίµηση των 
πεπραγµένων).  

 i.χωρίς ΦΠΑ 
 ii.ΦΠΑ 

 2,817,073.00
 647,927.00

Ε1348 

ΚΩ∆. Πράξης 
ΣΑ: 

2011ΣΕ13480013 

Φορέας ΣΑ: 1011400 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Βάση   
Παραστατικων  

 3,465,000.00Σύνολο (1)   3,465,000.00

  
 11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται σε 3,465,000.00 Ευρώ   

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-Γ3Υ



  Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Σελίδα 6 από 6  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
  
1. Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης  
2. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης  
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
  
1. ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα  
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Φορέας Χρηµατοδότησης)  
3. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ  
  

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  
  
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής 
των  Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

Ο Γενικός Γραµµατέας  
  
  

Θεόδωρος Ν. Τσέκος  
  
  
  
  

Εσωτερική διανοµή: Όπως πίνακας αποδεκτών 

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-Γ3Υ


