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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32180/466
  Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οι−

κονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλι−
ών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το 
διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφα−
ση στην καινοτομία»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 

70/Α΄) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικο−
νομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και 
τροποποίησης συναφών διατάξεων» όπως ισχύει και του 
άρθρου 6 του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 και ιδιαίτερα των 
άρθρων 4 παρ. 1, 10 παρ. 5 και 14 «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Το Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Ρύθμιση εργασιακών 
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας – επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α΄) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβά−
σεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευ−
ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες 
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέ−
ους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), όπως 
ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως ισχύει.

10. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α΄) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών 
πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθη−
κε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α΄) σε Γενική 
Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 
(ΦΕΚ 75Α΄), όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/21−6−2012 «Ίδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/21−6−12 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141/Α΄).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με−
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» ΦΕΚ 141/Α΄).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).

15. Τις διατάξεις του Β.Δ 405/1971 (ΦΕΚ 123/Α΄) «Περί 
οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπη−
ρεσιών του ΟΑΕΔ», όπως ισχύει. 

16. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Περί 
Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄) «Κώδικας 
Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

18. Το Π.Δ 118/25−06−2013 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Τροποποίηση 
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄/141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως.
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19. Το Π.Δ. 119/25−06−2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

20. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, 
όπως ισχύει.

21. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου «Για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κα−
νονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 
15.12.2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L379/5, 
28.12.2006). 

25. Την με αριθμό 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγι−
κού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

26. Την με αριθμό C/2007/5534−12.11.2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

27. Την με Αριθμό 10/28.12.2010 Απόφαση της Επιτρο−
πής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 για 
την έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος.

28. Την Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δε−
κεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία−πλαίσιο για την 
εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την 
UNICE, το CEEP και την CES (ΕΕΕΚ L 14/20−01−1998).

29. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

30. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύ−
σεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενι−
σχύσεων.

31. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρω−
παϊκής Οικονομίας (COM(2008) 800/26.11.2008), με το 
οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση 
της ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στην Ευρωπαϊκή οικονομία. 

32. Την με αρ. (2009/C83/01) Ανακοίνωση της Επιτρο−
πής − Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (Προσωρινό 
Κοινοτικό Πλαίσιο).

33. Την απόφαση (έγκριση) της Επιτροπής σχετικά με 
την κοινοποίηση περί κρατικής ενίσχυσης αρ. 304/2009 
εκ μέρους της Ελλάδας βάσει του ως άνω προσωρινού 
Κοινοτικού Πλαισίου (C (2009) 5729/15.07.09).

34. Την υπ’ αριθ. 2007/C/272/05 ανακοίνωση της Επι−
τροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή των απο−
φάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη 
διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβα−
στες κρατικές ενισχύσεις.

35. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγ−
χου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

36. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνι−
κό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και 
διαχείριση προγραμμάτων. 

37. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το 
νομότυπο των φορολογικών στοιχείων  και παραστα−
τικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

38. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της Πράξης 
6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28−2−2012 (ΦΕΚ 38/ 
Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του 
άρθρου 1 του Ν. 4046/2012.

39. Την με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 
(ΦΕΚ 120/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εί−
σπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικο−
νομικές Υπηρεσίες», όπως ισχύει.

40. Την με αριθμό 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986/Β΄) 
Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/Β΄) ως τροποποιηθείσα 
ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007, 
όπως ισχύει.

41. Την με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 
όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουρ−
γίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομά−
ζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική 
Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού».

42. Την με αριθ. 2/34255/0022/6.6.2001 (ΦΕΚ 746/Β΄) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργα−
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, β) την 
με αριθμ. 2854/1.7.2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 
και γ) την με αριθμ. 2/96072/0022/4.1.2012 (ΦΕΚ 4/Β΄) 
όμοια απόφαση, που αφορούν στους διενεργούμενους 
ελέγχους από τον ΟΑΕΔ. 

43. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 Υπουργι−
κή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
με θέμα «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» 
(ΦΕΚ 540/Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
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44. Την με αριθμ. 30182/ΕΥΣ/4441/12−7−2010 κοινή 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Εκχώρηση αρ−
μοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣ−
ΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», με την οποία ο 
ΟΑΕΔ ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης πρά−
ξεων κρατικών ενισχύσεων υπό τον συντονισμό και την 
εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΦΕΚ 1094 Β΄) όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4070/ΕΥΣ 1320/27.01.2012 
(ΦΕΚ 300/Β΄) απόφαση.

45. Την με αριθμό Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα».

46. Την υπ’ αριθμ. 232/18/31−1−2013 απόφαση του Υπ. 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί 
«Έγκρισης προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχό−
λησης Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2013».

47. Την υπ’ αριθμό 34704/ΕΥΣ/5629 ΥΑ «Ρύθμιση θεμά−
των σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη 
μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρημα−
τοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού 
Πλαισίου Ν. 304/2009» (ΦΕΚ Β΄/1418/15.07.09).

48. Την με αριθμό 1.1470/οικ.6.353/2011 (ΦΕΚ 302/Β΄) 
απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, με θέμα «Τροποποίηση της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 
0.9723/οικ.6.1415/14−5−2010 (ΦΕΚ 714/Β΄) “Εκχώρηση αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. στον 
Ο.Α.Ε.Δ”». 

49. Την υπ’ αριθμ. 2201/24−9−2013 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ (αρ. συνεδρ. 46/24−9−2013), η οποία μας διαβιβά−
στηκε με το υπ’ αριθμ. 78592/25−9−2013 έγγραφό του.

50. Την με αρ. πρωτ. 32191/1699/2−10−2013 «Βεβαίωση 
σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από το 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής», 
της Διεύθυνσης Εποπτείας Οργανισμών της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

51. Την με αρ. πρωτ. 31904/1684/2013 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Έγκριση ανάληψη υποχρέωσης».

52. Την με αρ. πρωτ. 81229/2−10−2013 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

53. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του ΟΑΕΔ α) δαπάνη ύψους είκοσι εκατομμυ−
ρίων ευρώ (20.000.000,00 ευρώ), που θα καλυφθεί με 
κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΚΤ) και επιχορήγη−
ση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο 
πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραι−
ότητας 7 & 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 
και βαρύνει τον ΚΑΕ 2493 «Επιχορηγήσεις για την 
καταπολέμηση της ανεργίας». Για το οικονομικό έτος 
2014 προκαλείται δαπάνη ύψους δώδεκα εκατομμυ−
ρίων ευρώ (12.000.000 €) και για το έτος 2015 δαπά−
νη ύψους οχτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000 €). β) 

δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων σε βάρος του 
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 4419) ύψους εκατό 
πενήντα χιλιάδων (150.000 €) για το έτος 2014 και 
εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ για το έτος 2015. Για 
τα ανωτέρω οικονομικά έτη θα ληφθεί μέριμνα για 
την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον εν 
λόγω προϋπολογισμό και έχει γίνει η σχετική έγκρι−
ση ανάληψη υποχρέωσης με την αριθμ. 28963/1528/
10−9−2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα 
προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής 
ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέρ−
γων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο 
«Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»» 
το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος – 
Στόχος του προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων 
νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυ−
σης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην 
καινοτομία.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας 
έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα.

Προτεραιότητα θα δοθεί:
• στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστη−

ριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και 
παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας 
που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της 
γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή 
ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και 
υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστι−
κής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί 
να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγω−
γή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία 
των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και 
κοινωνικό τομέα. 

Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική 
ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες 
λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται 
σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους 
παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποι−
είται, όπως και στην διοικητική δομή ενός οργανισμού 
(εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή 
καταναλωτές). 

Ενδεικτικά αναφέρονται: οι νέες μέθοδοι στην παρα−
σκευή τελικών και άλλων προϊόντων / υπηρεσιών με νέες 
πρώτες ύλες, η χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον 
υλικών, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, οι τεχνολογίες 
αισθητήρων, τα προϊόντα για την παροχή προστασίας 
του χρήστη, τα νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 
ψηφιακός χειρισμός προϊόντων, οι ηλεκτρονικοί κατά−
λογοι, οι υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού πρωτό−
τυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας, 
η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και 
μοντελοποίησης, η παροχή νέων εφαρμογών και προ−
γραμμάτων πολυμέσων, η εφαρμογή τηλεματικής και 
ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης, κ.λπ.
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Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση − 

επιλέξιμες περιοχές

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρω−
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, 
Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: «Διευκόλυνση της πρό−
σβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007 – 2013.

Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βα−
ρύνει τον ΚΑΕ 2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων 
του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 
έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του 
έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής: 

• Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες 
Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, 
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυ−
τική Ελλάδα και Πελοπόννησος,

• Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία.

Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 20.000.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 
2493) η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και 
οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμ−
ματος εξειδικεύονται ως εξής:

• Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Περι−
φέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: 

ποσό 11.350.000 € και 1.135 θέσεις
• Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω Πε−

ριφέρειες Σταδιακής Εξόδου: 
ποσό 8.650.000 € και 865 θέσεις 
Οι ανωτέρω δαπάνες κατανέμονται σε ετήσια βάση 

ως εξής:
Για το έτος 2014: 12.000.000 ευρώ
Για το έτος 2015: 8.000.000 ευρώ
Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα 

Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην απασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7, και 8 
με κωδικό θέματος προτεραιότητας 66 της με αριθμό 
53672/4775/17.7.2008 Υ.Α. του Υπουργείου Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Στον προϋπολογισμό έτους 2014, θα προβλεφθούν 
ανάλογες πιστώσεις στον ΚΑΕ 2493 (επιχορηγήσεις 
για την καταπολέμηση της ανεργίας) και θα γίνει αντί−
στοιχα η δέσμευση της πίστωσης με σχετικό έγγραφο 
– βεβαίωση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η δαπάνη από τη διενέργεια 
ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμ−
ματος και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 
4419) ως εξής: εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) 

για το έτος 2014 και εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(150.000 €) για το έτος 2015. Για το έτος 2015 θα ληφθεί 
μέριμνα για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων 
στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινή 
υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει 
μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής υπουργι−
κής απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de 
minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ 
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το 
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χο−
ρηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 
τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών. 

Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοεί−
ται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. 

Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης 
αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 
έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχει−
ρήσεις.

Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν 
στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που 
αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της Επι−
τροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ − Δικαιούχοι των πράξεων

Σύμφωνα με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄/258), μεταξύ των 
σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της 
ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην 
αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982) «Για την παροχή κι−
νήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών δι−
ατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 & 7 
του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α΄/14.3.1989) και το άρθρο 6 
του Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α΄/20.8.1996), ο Οργανισμός 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), υλοποιεί 
προγράμματα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτο−
βουλιών απασχόλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του προ−
γράμματος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Δια−
χείρισης (ΕΦΔ).

Με τη με αριθμό 53672/4775/17−07−2008 υπουργι−
κή απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 
9.12276/οικ.6.1615/15−07−2009 υπουργική απόφαση και τη 
με αριθμό 0.6403/οικ. 6.733/30−3−2010 υπουργική απόφα−
ση, όπως εκάστοτε ισχύει, εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες 
διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. Για την πράξη αυτή δικαιούχοι 
είναι οι άνεργοι νέοι έως 35 ετών που εντάσσονται στο 
ως άνω πρόγραμμα.
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Άρθρο 4
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής − 

Έλεγχος πληρότητας πρότασης

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 
1.1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας 

δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν την ημερομηνία έναρξης 
της δραστηριότητάς τους) και να έχουν ωφεληθεί από 
τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

1.2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρημα−
τικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης 
(ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ

1.3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλ−
λου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς 
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη 
χώρα μας.

1.4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα 
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

1.5. Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών κατά την ημερο−
μηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα. 

1.6. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να 
έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης 
του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και 
μετά. Στο πρόγραμμα δύναται να υποβάλλουν αίτηση 
υπαγωγής και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη 
δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν 
σε έναρξη στη ΔΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών 
από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προ−
έγκριση) της αίτησης – επιχειρηματικού τους σχεδίου 
από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

1.7. Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές 
επιχειρήσεις καθώς επίσης και μέλος (με την προϋ−
πόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο 
εταιρικό κεφάλαιο):

− Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
− Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθ−

μο μέλος της 
− Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
− Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)
2. Εξαιρέσεις
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης 

(π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) και 
συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από 
την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμε−
νου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της 
επιχορήγησης.

2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατι−
κού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού 
δημοσίας χρήσεως.

3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχει−
ρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φρο−
ντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, 
καντίνες, περίπτερα, επιχειρήσεις που λειτουργούν απο−
κλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), 
καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές 
υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα δι−
ασκέδασης, κ.λπ.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και 
συναφή αυτών. 

4. Πλανόδιες επιχειρήσεις. 
5. Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κ.λπ. που η ανά−

θεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους γίνεται 
κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

6. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικεί−
μενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβά−
νεται στις εξαιρέσεις.

7. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το−
μέα της αλιείας, (από την πρωτογενή αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία 
των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον 
τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), 
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
(φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται 
με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η 
επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή 
έμμεσα (οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευ−
ση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραί−
τητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την 
πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των 
σιτηρών, συσκευασία των αυγών).

8. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντι−
κείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργού−
σε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο 
τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης 
εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.

9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ 
κατά το παρελθόν.

10. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2005 και 
μετά. 

Άρθρο 5
Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες. 

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο 
επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορί−
ζεται στα 10.000,00 €. 

Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά 
την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 
6.000 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ 
η κάθε μία, καταβαλλόμενη μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου 
από την υπαγωγή (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
8 παρ. 3 της παρούσης) και αφού θα έχει πραγματο−
ποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το 
ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται 
η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Άρθρο 6
Διαδικασία αίτησης συμμετοχής 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδια−
φέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, με 
ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυ−
ακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). 

Άρθρο 7
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος

Η διαδικασία υπαγωγής των NEE στο πρόγραμμα, πε−
ριλαμβάνει τρία στάδια. 

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης – επιχειρη−
ματικού σχεδίου, στη σχετική περιοχή του διαδικτυακού 
τόπου του ΟΑΕΔ.

Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέ−
πει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
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• η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμ−
βουλο του ΟΑΕΔ

• η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής 
επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ

• η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρ−
μόδια ΔΟΥ (η οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά). 

Στο πρόγραμμα δύναται να υποβάλλουν αίτηση και 
άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηρι−
ότητας, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν στην εν 
λόγω έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την 
γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρη−
ματικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Τριμελή 
Επιτροπή Αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, και 
μετά την έναρξη της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ, 
οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά (εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας), συμπληρωματική αίτηση 
ένταξης στο πρόγραμμα.

2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτη−
ρίων – Επιλεξιμότητα

Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών 
σχεδίων, από Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης που θα 
συσταθούν με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που 
θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε κλάδους και τομείς 
της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. 

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των παρακάτω κριτη−
ρίων αξιολόγησης, πράξη κρατικών ενισχύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι−
νου Δυναμικού», όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. Ειδικότερα: 

Α. Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αί−
τησης ως προς:

• τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, 
με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και 

• το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του ανέρ−
γου κι έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομι−
κευμένης παρέμβασης.

Β. Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό σχέδιο πληροί 
τα παρακάτω κριτήρια:

1. Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της 
πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά της προκήρυξης.

2. Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στους στόχους 
του αντίστοιχου Άξονα Προτεραιότητας / Θεματικής 
Προτεραιότητας / Κατηγορίας Πράξεων του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος.

3. Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το 
αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
επαρκή τεκμηρίωση με ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ 
και επαγγελματικής εμπειρίας.

4. Οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού 
σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηματο−
δοτικών πόρων, π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού).

5. Ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
που θα παρέχει η επιχείρηση ή/ και στη διαδικασία 
παραγωγής και διάθεσης αυτών, με προτεραιότητα σε 
καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις. 

6. Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές 
και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις 

καθώς και/ ή συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

Σχετικά με το κριτήρια της κατηγορίας Α, που αφορά 
την πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης, η Επιτροπή 
είναι υπεύθυνη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοι−
χείων του αιτουμένου και αποτελούν λόγο αποκλεισμού 
από το πρόγραμμα.

Όσον αφορά στα κριτήρια της κατηγορίας Β, η Επι−
τροπή εξετάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπο−
βεβλημένου επιχειρηματικού σχεδίου και το αξιολογεί 
σύμφωνα με το κάθε κριτήριο με χρήση κλίμακας (υψη−
λή, μέση, χαμηλή). 

Η Τριμελής Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αναζήτη−
σης πρόσθετων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν 
τα αναφερθέντα στο επιχειρηματικό σχέδιο του ΝΕΕ.

Η συνολική αξιολόγηση όπως προκύπτει από τη ανω−
τέρω διαδικασία αποτελεί τη βάση για τη τελική έγκρι−
ση ή απόρριψη της αίτησης του ενδιαφερομένου για 
υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας των δύο 
(2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγη−
σης (προέγκρισης) του επιχειρηματικού σχεδίου από την 
Τριμελή Επιτροπή χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να προβούν 
σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, θα ανακαλείται 
αυτοδικαίως η προέγκριση.

Ο τρόπος αξιολόγησης θα εξειδικεύεται περαιτέρω 
στην Πρόσκληση του προγράμματος.

3ο στάδιο: Ένταξη
Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα 

από θετικό επιτόπιο έλεγχο (στο χώρο της επιχείρησης) 
από εκπροσώπους του Οργανισμού. 

Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται: 
α) εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της 

γνωστοποίησης της θετικής αξιολόγησης (προέγκρι−
σης) της αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου από την 
Τριμελή Επιτροπή για τις περιπτώσεις που η έναρξη 
δραστηριότητας προηγείται της ημερομηνίας αξιο−
λόγησης (σύμφωνα με την παρ. 1.5 του άρθρου 4 της 
παρούσης) και 

β) εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της συμπλη−
ρωματικής αίτησης ένταξης για τις περιπτώσεις που η 
έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μετά την 
ημερομηνία της θετικής αξιολόγησης (σύμφωνα με την 
παρ. 1.5 του άρθρου 4 της παρούσης).

Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος ορίζεται κατόπιν συ−
νεννοήσεως των ελεγκτών με τον επαγγελματία. Οι 
ελεγκτές πρέπει να ενημερώσουν τον επαγγελματία 
για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που 
πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης, προ−
κειμένου να ελεγχθούν.

Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:
1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχεί−

ρησης από τη ΔΟΥ (η οποία θα πρέπει να συμφωνεί 
με την υποβληθείσα αίτηση – επιχειρηματικό σχέδιο). 

2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύ−
ναμης αποδεικτικής αξίας καταχωρημένα στα επίσημα 
θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρη−
σης τους σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεί−
ων ή στις αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθαρής αξίας 
ίσης με το ποσό που αναλογεί στην 1η δόση, όπως 
ορίζεται στο πρόγραμμα (4.000 €), που αφορούν σε 
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δαπάνες (λειτουργικά έξοδα, δαπάνες παροχής υπηρε−
σιών, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.).

3. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας, εφόσον πρό−
κειται για εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφε−
ρόμενος.

4. Μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης θεωρημένο 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου 
στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο 
θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης 
είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού. 

5. Άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, όπου 
απαιτείται καθώς και εγγραφή στο αρμόδιο Επαγγελ−
ματικό Επιμελητήριο. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον 
από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή και σε 
περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους 
εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από 
τους απασχολουμένους σε αυτή.

6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή 
τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον 
Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση. 

7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κα−
τάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας), 
κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό 
της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχεί−
ρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της 
οικίας της επαγγελματία στις περιπτώσεις: α) μητέρας 
παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει 
στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω 
του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες 
απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά 
κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

Στάδιο Συμβουλευτικής Υποστήριξης (mentoring)
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και πριν τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για την είσπρα−
ξη της τελευταίας (3ης) δόσης, ο/η ΝΕΕ θα πρέπει να 
έχει υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβου−
λευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται 
στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για 
την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρημα−
τικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμμα−
τεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και να 
προσκομίσει σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης από τον 
αρμόδιο φορέα παροχής Συμβουλευτικής υποστήριξης 
(mentoring).

Η μη ολοκλήρωση του προγράμματος συμβουλευτικής 
υποστήριξης με ευθύνη του/της ΝΕΕ, συνεπάγεται τη 
μη καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης.

Άρθρο 8
Τεκμηρίωση λειτουργίας – παραστατικά

1. Τεκμηρίωση λειτουργίας
Ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης, θεωρού−

νται οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την ικανοποί−
ηση του στόχου της πράξης, αποδεικνύονται δε σύμφω−
να με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά 
που προβλέπει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ή ο 
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Δαπάνες, όπως: λειτουργικά έξοδα για μίσθωση χώ−
ρου, παροχής υπηρεσιών για νομική και λογιστική υπο−

στήριξη, παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), γραφική ύλη, αποσβέσεις παγίων, 
ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου καθώς και δα−
πάνες που αφορούν στο μισθολογικό και μη μισθολο−
γικό κόστος, θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας 
της επιχείρησης και πιστοποιούνται με εξοφλημένα τι−
μολόγια, καταχωρημένα στα επίσημα θεωρημένα από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ βιβλία της επιχείρησης ή στις αντί−
στοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών και συνάδουν με την ικανο−
ποίηση του στόχου της πράξης. Tα εν λόγω τιμολόγια 
θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση με 
το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης, μέχρι την ολο−
κλήρωση της πράξης.

2. Παραστατικά
Ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα τηρούν ειδικό φάκελο με 

το σύνολο των δικαιολογητικών και παραστατικών για 
το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά 
την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι 
το τέλος του 2020. 

Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πρά−
ξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός ΟΠΣ (MIS) της πράξης. 

3. Πληρωμές δικαιούχων
1. Καταβολή 1ης δόσης
Μετά την θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο 

ΝΕΕ καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία μέσα σε 
είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία 
γνωστοποίησης της ένταξής του, και να προσκομίσει:

• Αίτηση πληρωμής της 1ης δόσης, 
• Αθεώρητο τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το 

άρθρ. 6, παρ. 3 του Ν. 4093/2012, 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερό−

τητας, όπου απαιτείται και 
• Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να 

του χορηγηθεί η πρώτη δόση.
2. Καταβολή επόμενων δόσεων 
Κατά το δωδεκάμηνο (12μηνο) διάστημα της επιχο−

ρήγησης, ο ΝΕΕ δεσμεύεται με τη λήξη κάθε εξαμήνου 
(6μήνου), από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα 
σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, να 
προσκομίσει:

• Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση 
του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο της δαπά−
νης του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι 
τουλάχιστον ίσο με το ποσό της 2ης ή της 3ης δόσης 
που πρόκειται να εισπράξει, όπως αυτά εμφανίζονται σε 
εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης 
αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα θεωρημένα 
από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης ή στις 
αντίστοιχες κατηγορίες βιβλίων του Κώδικα Φορολο−
γικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 

• Αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων επιλέξιμων 
δαπανών. 

• Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων 
– εξόδων του ελεγχόμενου εξαμήνου ή βεβαίωση κατα−
βολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχες καταστάσεις του 
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

• Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερό−
τητας, όπου απαιτείται. 

Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26−01−2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιο−
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λογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια 
για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 2.α της ΥΠΑΣΥΔ με 
αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές 
των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμ−
ματα του ΕΣΠΑ, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε 
κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται 
με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό 
Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι τελικές πληρω−
μές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση 
του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, 
παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του 
δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προ−
σκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας

4. Λοιποί όροι υλοποίησης του προγράμματος
1. Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να 

ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για 
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει 
με την αίτηση για ένταξή του.

2. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία 
της ή να προβεί σε μεταβολή των όρων και των προ−
ϋποθέσεων του προγράμματος κατά το δωδεκάμηνο 
από την έναρξη, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με 
επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9.

Άρθρο 9
Διακοπή Επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση

Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα−
ταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην 
επιχείρηση και διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή 
προϋποθέσεων του προγράμματος, θα εφαρμόζονται 
α) οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/
27−3−2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και β) οι διατά−
ξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α΄/16.6.1982), 
όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, καθώς και οι 
διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 
(ΦΕΚ Β΄/120) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η 
οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 
4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού 
(Ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των 
εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονο−
μικές Υπηρεσίες. 

Η διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων θα 
εξειδικεύεται στην Πρόσκληση του προγράμματος.

Άρθρο 10
Παραγραφή Αξίωσης

Εάν ο ΝΕΕ καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά 
για την καταβολή επιμέρους δόσης, η αξίωσή του για 
το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή 
της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, 
εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να 
τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος. 
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας 
κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από απόφαση του 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Άρθρο 11
Επίλυση Διαφορών

Διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ των ενδια−
φερομένων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΚΠΑ2) 
του ΟΑΕΔ, για τις περιπτώσεις που αφορούν στη μη 
επιλογή της αίτησης – επιχειρηματικού σχεδίου, στην 
απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και 
στην παραγραφή της αξίωσης για καταβολή της επιχο−
ρήγησης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας 
(ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής 
Επιτροπής Ενστάσεων.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπη−
ρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση 
της απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 12
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας

1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος 
των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος (με ανα−
φορά στον κατάλογο των δικαιούχων, στην ονομασία 
της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότη−
σης που χορηγείται στην πράξη) δημοσιοποιείται στην 
ιστοσελίδα www.espa.gr. Τα ονόματα των συμμετεχό−
ντων στην πράξη δεν δημοσιοποιούνται.

2. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης 
των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για 
την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα−
μείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013.

3. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστι−
κούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/
στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρη−
σιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα 
συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής 
πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.

4. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι 
να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντι−
κειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με 
τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της 
Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών 
της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Καθεστώς των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας 

πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα
• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των 

δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το 
φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΦΔ, σε συνεργασία με τη 
Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», επιμελείται τρόπους κωδικοποίησης της 
δημοσιοποίησης των ωφελουμένων ώστε να τηρείται 
πάντα η διάταξη περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων 
των ωφελουμένων από δράσεις που συγχρηματοδοτού−
νται από το ΕΚΤ.
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Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτή−
σεων των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

Προκειμένου για την ενημέρωση των δικαιούχων για 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα συγχρη−
ματοδοτούμενα προγράμματα ΝΕΕ, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) 
θα προβαίνουν στη γνωστοποίηση προς τους δικαιού−
χους για την αναγραφή των στοιχείων της συγχρημα−
τοδότησης του προγράμματος ΝΕΕ, στα παραστατικά 
πληρωμών (τιμολόγια είσπραξης της επιχορήγησης) και 
στα παραστατικά δαπανών που είναι απαραίτητες για 
την ικανοποίηση του στόχου της πράξης. Τα στοιχεία 
που θα αναγράφονται είναι τα εξής:

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δηλαδή το Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ.
• Ο τίτλος του Προγράμματος
• Ο κωδικός ΟΠΣ – MIS της πράξης, τον οποίο θα 

αναζητήσει στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα 
πεδία ΕΣΠΑ, ως αριθμός MIS.

Άρθρο 13
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου 

του προγράμματος 

Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους 
στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμ−
ματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού προ−
γράμματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 
με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά.

Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποι−
ούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού 
προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συ−
ντάσσει σχετικές εκθέσεις στις οποίες καταγράφονται 
με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης, τις 
οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ο οποίος 
βρίσκεται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση 
της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας 
από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του, όπως παραστα−
τικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο 
και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, 
διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, όπως εγκριτικές 
αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέ−
σεις ελέγχων κ.λπ. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται 
στην επιχείρηση. 

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, 

στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ. 
• Να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από 

το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγ−
χους και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όρ−
γανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων 
που ζητούνται.

• Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα 
που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλά−
χιστον 3 χρόνια από το κλείσιμο ή μερικό κλείσιμο του 
Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αυτό προβλέπεται 
στο άρθρο 90 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 
και στο άρθρο 21 παρ. 10 του Ν. 3614/2007 τουλάχιστον 
μέχρι 31−12−2020.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 
των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για: 

• την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανό−
νων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμμα. 

• Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων 
καθώς και την επιβολή κυρώσεων. 

Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων την επίτευ−
ξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται:

• οι δεσμευθείσες θέσεις 
• οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά 

την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
• η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ. 
Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος διενερ−

γείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος, 
μέσω ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία κατα−
χωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούμενη επιχεί−
ρηση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τα 
διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατι−
κών τους (ημερομηνία, είδος και αριθμός παραστατικού, 
κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης). 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυ−
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να 
πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ, ως προς την 
τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης. 

Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχε−
τικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/2007 διενεργούνται 
από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), 
καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος θα διενεργού−
νται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα α) στην Κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
2/34255/0022/6−6−2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
β) στην με αριθμ. 2854/1−7−2008 Απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ, γ) στην Κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
2/96072/0022/04−01−12 και δ) στις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 
με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά. 

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνί−
στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη−
ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης 
των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα 
με τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, 
καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέ−
ων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο 
υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι οποίοι 
βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
καθώς και την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος με 
αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β΄), όπως 
ισχύει.

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις

1. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης, 
εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στους όρους της παρούσης, στη βάση της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας. 

2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την 



45542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

πλήρωση των κατανεμηθεισών θέσεων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της παρούσας. Μετά την αυτόματη λήξη 
της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή 
των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι 
το 50% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περί−
πτωση αυτή, οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής 
και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις. 

3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφασή του 
να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία 
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή 
στο πρόγραμμα.

4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμ−
ματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, 
μετά από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  
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45544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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