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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Ταχ. ∆/νση: ∆. Μποφώρ 7 
                  71202 - Ηράκλειο 
Πληρ.: Μ. Βλασάκης 
Τηλ.:  2813 - 404540 
Fax:   2810 - 335040 
E-mail: mvlasakis@mou.gr 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

 
Ηράκλειο, 19 - 3 - 2012 
 
Αρ. Πρωτ.: 1454 
 
 
Κωδικός Πρόσκλησης : 77 
 
 
 

 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Α) Αίτησης - φακέλου ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

Β)  Αίτησης – πρότασης χρηµατοδότησης «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση 
Προσαρµοσµένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», ∆ράση 7, της 
Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεµατικού 
Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», 
συγχρηµατοδοτούµενων από το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο). 

 
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 18: «Οργάνωση και 

λειτουργία αναπτυξιακών συµπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 

3. Το Ν. 3614/2007, (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως 

τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010). 

4. Το Ν.3852/2010  περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως 

ισχύει κάθε φορά και τις κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις 

και σχετικές εγκυκλίους. 

5. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 

καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
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Σελίδα 2 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 

8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 

9. Την µε αριθµό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός 

CCI2007GR6UN5001). 

10. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/12−11−2007 σχετικά µε την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 

11. Την µε αριθµ. 1.16194/οικ.6.3561 (ΦΕΚ 2667/Β΄/9−11−2011) απόφαση Εκχώρησης 

αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» στις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειών 

της Χώρας. 

12. Την µε αριθ. πρωτ. 9776/ΕΥΣ1129/29-2-2008, (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008) Κ.Υ.Α., 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41549/Γ’ ΚΠΣ/2847 ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ1501/Β) Κ.Υ.Α. 

Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης, µε σκοπό την αναδιάρθρωση 

της Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3614/2007», µε την οποία συστάθηκε 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης. 

13. Την µε αριθµ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και ∆ιαδικασία Εφαρµογής»: 

• της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες 

των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης», του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση 

της πρόσβασης στην Απασχόληση» και 

• της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της 

Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού»  του Θεµατικού Άξονα 

Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών»  

στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 

∆υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 

14. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) «Υπουργική 

Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. πρωτ. 

43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) και την µε αρ. πρωτ. 

28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010). 

15. Tην µε Ref. Ares (2011) 12 21459 – 16.11.2011 (DG Emp. F.3/JS.ad Ares 2011). 

16. Την µε αριθµό 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20-5-2011) Κ.Υ.Α. µε θέµα 

«Τροποποίηση της µε αριθµό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης 

των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 

1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα «Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, 
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Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 

του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

(2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις 

κατάρτισης». 

17. Την από 29/11/2011 απόφαση (Αρ.19.) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» (Α∆Α: 457ΦΛ-ΚΧΑ), µε την οποία 

εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την 

απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 

Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεµατικού 

Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και 

επισυνάπτονται στην πρόσκληση. 

18. Την µε αριθµό 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική 

Απόφαση που ρυθµίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των 

δικαιούχων της περιόδου 2007-2013. 

19. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ια βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 163/Α/21-09-2010), όπως 

ισχύει κάθε φορά. 

20. Την µε αριθµό 3653/ΕΥΘΥ 114 (ΦΕΚ 312/Β/14-02-2012) Υπουργική Απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξής Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που ορίζει τις «Ρυθµίσεις 

εφαρµογής της κατ’ αποκοπή δήλωσης εµµέσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων 

που χρηµατοδοτούνται από του ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύµφωνα µε τα άρθρα 11(3)β) του 

Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006.» 

21. Την µε αριθµό 123/2010 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που 

αφορά στην ανακήρυξη των συνδυασµών για την ανάδειξη των Περιφερειακών 

Αρχών Περιφέρειας Κρήτης, στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010. 

22. Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του  ΕΣΠΑ.  

23. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία που αναφέρεται στην υλοποίηση και 

διαχείριση προγραµµάτων. 

24. Την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και ιδίως το νοµότυπο των φορολογικών 

στοιχείων και παραστατικών. 

 
 

Κ Α Λ Ε Ι 
 
 
Τις Αναπτυξιακές Συµπράξεις  βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-

9-2011), ως ∆υνητικούς ∆ικαιούχους Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά 

σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 

(ΤοπΣΑ) της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του 

Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» , που 

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ: 

Α. Για υποβολή αίτησης - φακέλου εξέτασης της διαχειριστικής τους επάρκειας, 
προκειµένου να εξεταστεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 

792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθµίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της 

διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013. 
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και 

Β. Για υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 7: 

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης», του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης 

στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

2007-2013», συγχρηµατοδοτούµενων από το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο). 
 
Αναλυτικά: 
 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

A.1. Τύπος Επιβεβαίωσης – Περίοδος Ισχύος του Εγγράφου Επιβεβαίωσης 
Επάρκειας 

Για το ∆υνητικό ∆ικαιούχο που θα υποβάλει αίτηση – φάκελο επιβεβαίωσης της 

διαχειριστικής επάρκειας και θα λάβει θετική γνώµη, θα εκδοθεί από την Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής 
επάρκειας για συγκεκριµένη πράξη µε ειδικές προδιαγραφές. Οι ειδικές 

προδιαγραφές της συγκεκριµένης πράξης αφορούν την απαίτηση για τη δηµιουργία 

Αναπτυξιακής Σύµπραξης, που θα λειτουργήσει ως δικαιούχος για την πράξη. 

Συγκεκριµένα, η επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας θα αφορά µόνο την 
συγκεκριµένη πράξη που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «Τοπικά σχέδια για 

την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 

Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεµατικού Άξονα 

Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013». 

Το έγγραφο επιβεβαίωσης που θα χορηγηθεί θα καλύπτει την Αναπτυξιακή Σύµπραξη ως 

∆ικαιούχο. 

A.2. Απαιτήσεις για την Επάρκεια των ∆ικαιούχων 

Οι απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για τους δικαιούχους σύµφωνα µε την  υπ’ αριθµ. 

22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση είναι οι 

ακόλουθες: 

i. Η συµβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου µε το 

κοινοτικό και εθνικό νοµοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά µε την ανάθεση και 

υλοποίηση δηµοσίων συµβάσεων. 

ii. Ο ορισµός των υπηρεσιών ή και των αρµοδίων οργάνων του που είναι υπεύθυνα για 

τις διαδικασίες προγραµµατισµού, ανάθεσης και διαχείρισης συµβάσεων, 

παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου και οικονοµικής 

διαχείρισης έργου. 

iii. Η τεκµηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών µε τη µορφή εγχειριδίου ή εγγράφων 

οδηγιών, που χρησιµοποιεί για την λειτουργία του ο δικαιούχος 

iv. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδοµής του δικαιούχου, η οποία διασφαλίζει 

επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και 

αρχείων 
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Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, προκειµένου να επιβεβαιώσει ότι 

ο ∆υνητικός ∆ικαιούχος πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις θα εξετάσει τα ακόλουθα: 

I.   Επάρκεια Προϋποθέσεων (Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων: Απαίτηση 1) 

Η διασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύµφωνα µε τους κανόνες του Κοινοτικού 

∆ικαίου, αλλά και µε πλήρη εφαρµογή όλων των εθνικών διατάξεων που είναι 

υποχρεωτικές ανάλογα µε τη νοµική µορφή του φορέα, ιδίως σε περιπτώσεις φορέων που 

εφαρµόζουν ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για την ανάθεση, εκτέλεση και διαχείριση έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών, είναι πρωτεύουσας σηµασίας. 

Συγκεκριµένα θα εξετάζεται ότι: 

• ο ∆υνητικός ∆ικαιούχος έχει την αρµοδιότητα υλοποίησης πράξεων. 

• η συµβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του µε το Κοινοτικό δίκαιο 

και παράλληλα η εφαρµογή από τον φορέα όλων των εθνικών ρυθµίσεων που τον 

αφορούν σε σχέση µε την ανάθεση και διαχείριση δηµοσίων συµβάσεων 

(προµηθειών και υπηρεσιών). 

II. Οργανωτική ∆ιάρθρωση, Ελάχιστη Οργανωτική ∆οµή & Στελέχωση  (Έντυπο 

Εκπλήρωσης Απαιτήσεων: Απαίτηση 2). 

Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης θα εξετάσει την ύπαρξη οµάδας 

έργου του ∆υνητικού ∆ικαιούχου που προτείνεται να είναι υπεύθυνη για τις ακόλουθες 

διαδικασίες: 

(α) Παρακολούθησης φυσικού  και οικονοµικού αντικειµένου της Πράξης 

(β) Οικονοµικής διαχείρισης της Πράξης. 

Η οµάδα έργου πρέπει να αποτυπωθεί στο οργανόγραµµα (σε µορφή διαγράµµατος ροής) 

της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του τυποποιηµένου 

«Εντύπου Εκπλήρωσης Απαιτήσεων» 

III. Επάρκεια ∆ιαδικασιών (εγχειρίδιο διαδικασιών) (Έντυπο Εκπλήρωσης 
Απαιτήσεων: Απαίτηση 3) 

Στην αίτηση – φάκελο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας πρέπει να 

περιλαµβάνεται Εγχειρίδιο, στο οποίο να περιγράφονται κατ’ ελάχιστο οι διαδικασίες που 

αναφέρονται στο συνηµµένο τυποποιηµένο «Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων»: 
Απαίτηση 3. 

Η ύπαρξη Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών (οι οποίες καθορίζονται εγγράφως και εφαρµόζονται 

κατά την λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης), αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές 

απαιτήσεις για την απόδειξη της διαχειριστικής ικανότητας του δυνητικού δικαιούχου. 

IV. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Υλικοτεχνικής Υποδοµής (Έντυπο Εκπλήρωσης 
Απαιτήσεων: Απαίτηση 4) 

Η αίτηση – φάκελος οφείλει να αποδεικνύει ότι ο ∆υνητικός ∆ικαιούχος διαθέτει µια 

ελάχιστη απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή, η οποία θα διασφαλίζει την επαρκή 

λειτουργικότητα και την ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση των πληροφοριών και των 

αρχείων. 

 

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-5Ω5



 

 

Κωδ. Θ.Π. 66 

Πρόσκληση 77    

 

    
 

Σελίδα 6 

Ο ∆υνητικός ∆ικαιούχος οφείλει να περιγράψει την υλικοτεχνική υποδοµή της 

Αναπτυξιακής Σύµπραξης. Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης µπορεί 

να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή να προβεί σε επιτόπια επαλήθευση της υλικοτεχνικής 

υποδοµής. 

Α.3. ∆ιαδικασία Εξέτασης της ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

Το Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων µαζί µε το φάκελο της ∆ιαχειριστικής 
Επάρκειας υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο και εξετάζεται από τη µονάδα Β’  

Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης Πράξεων της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 

Περιφέρειας Κρήτης. 

Η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας εξετάζεται από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 

Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης µε τη χρήση του ίδιου Εντύπου Εκπλήρωσης Απαιτήσεων, 

βασιζόµενη στα στοιχεία του φακέλου της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου (Αναπτυξιακή 

Σύµπραξη). 

Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει 

πρόσθετη απόδειξη της κάλυψης κάποιων κριτηρίων από το φορέα προκειµένου να 

ολοκληρώσει την επιβεβαίωση της επάρκειάς του ή να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων 

στοιχείων ή διευκρινίσεων ή τέλος να ζητήσει τη συµµόρφωση σε σχέση µε συγκεκριµένες 

αποκλίσεις που διαπίστωσε, θέτοντας χρονική προθεσµία πέντε (5) ηµερολογιακών 

ηµερών. 

Σε περίπτωση έκφρασης αρνητικής άποψης, αυτή θα τεκµηριώνεται µε σχετική επιστολή 

προς το δυνητικό δικαιούχο, στην οποία θα αιτιολογείται η απόρριψη µε βάση 

συγκεκριµένα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία είτε κατά τη 

διοικητική επαλήθευση είτε κατά την ενδεχόµενη αυτοψία/ επιθεώρηση. 

Σε περίπτωση έκφρασης θετικής άποψης, οι προτάσεις των Αναπτυξιακών Συµπράξεων θα 

προωθηθούν για αξιολόγηση. Όσες Αναπτυξιακές Συµπράξεις τελικά επιλεγούν για 

χρηµατοδότηση, θα πρέπει πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης να έχουν ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες δηµοσίευσης του καταστατικού τους, προκειµένου να εκδοθεί το έγγραφο 
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας. 

Α.4. Οδηγίες & Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Αιτήσεων – Φακέλων 

Τα ελάχιστα έγγραφα / δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται µε την αίτηση 

– φάκελο του ∆ικαιούχου είναι: 

1. Το τυποποιηµένο «Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων» συµπληρωµένο 

2. Έγγραφη Συµφωνία µε τη µορφή καταστατικού της υπό σύσταση Αναπτυξιακής 

Σύµπραξης βάσει του 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α)  

3. Αποφάσεις των Οργάνων ∆ιοίκησης των Εταίρων για τη συµµετοχή στην 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη. 

4. Αποφάσεις των Οργάνων ∆ιοίκησης των Εταίρων για την αποδοχή των όρων της 

πρόσκλησης, την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της 

διαχειριστικής επάρκειας, καθώς και δέσµευση για απόφαση έγκρισης του 

Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών µετά τη συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 

5. Οργανόγραµµα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης σε µορφή διαγράµµατος ροής 

(αφορά στην οµάδα έργου για την υλοποίηση της Πράξης). 

6. Περιγραφή προσόντων και θέσης του ∆ιαχειριστή. 
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7. Περιγραφή των καθηκόντων του Υπευθύνου παρακολούθησης Οικονοµικού 

αντικειµένου (δεν ταυτίζεται µε τον ∆ιαχειριστή) και του Υπευθύνου 

παρακολούθησης Φυσικού αντικειµένου για το σύνολο της Πράξης σύµφωνα µε 

το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών και το οργανόγραµµα. Περιγραφή των προσόντων 

των παραπάνω Στελεχών.  

8. Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένων τυποποιηµένων εντύπων. 

9. Περιγραφή διαθέσιµης υλικοτεχνικής υποδοµής. 

 

Η αίτηση - φάκελος είναι δυνατόν να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην Ε∆Α Περιφέρειας 

Κρήτης, ως συστηµένη επιστολή. Όσες αιτήσεις – φάκελοι υποβληθούν ταχυδροµικώς, 

θα παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία κάθε 

κύκλου αξιολόγησης όπως αναγράφεται στην παρ. Β.9.3 της παρούσας και ώρα λήξης 

της προθεσµίας υποβολής τους. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η εγγραφή στο 

πρωτόκολλο εισερχοµένων της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Κρήτης. Η 
ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.  
 

Αίτηση – Φάκελος που θα υποβληθεί χωρίς τη χρήση των τυποποιηµένων 
εντύπων, απορρίπτεται. 

Το τυποποιηµένο «Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων», καθώς και τα συνοδευτικά 

έγγραφα, τίθενται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Ο φάκελος θα  πρέπει απαραίτητα να 

φέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του Συντονιστή Εταίρου, καθώς επίσης και τις 

ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αίτησης – φακέλου για την επιβεβαίωση 

διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικών 

Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρµοσµένων στις Ανάγκες των 

Τοπικών Αγορών Εργασίας», ∆ράση 7, της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: 

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα 

Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

2007-2013».  

«Να µην ανοιχθεί από την υπηρεσία». 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος συνοδεύεται από επιστολή (η οποία βρίσκεται εκτός φακέλου), στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, η επωνυµία του 

Συντονιστή Εταίρου, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-mail αυτού, καθώς και το όνοµα του 

αρµοδίου προσώπου εκ µέρους του Συντονιστή Εταίρου για πληροφορίες.    

Επισηµαίνεται ότι ο φάκελος για τη χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας 
υποβάλλεται ταυτόχρονα µε το φάκελο της αίτησης χρηµατοδότησης πράξεων στο 

πλαίσιο της Πράξης «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρµοσµένων στις Ανάγκες 

των Τοπικών Αγορών Εργασίας», ∆ράση 7, της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της 

πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού 2007-2013». 
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Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αίτησης – φακέλου εξέτασης της 
διαχειριστικής επάρκειας ορίζεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής κάθε κύκλου 
αξιολόγησης όπως οι κύκλοι αυτοί αναγράφονται στην παράγραφο Β.9.3 της 
παρούσας.  

Για τον Α’ κύκλο αξιολόγησης, η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 07–05–2012. 

Η αίτηση - φάκελος υποβάλλεται  σε έντυπη µορφή στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 

Κρήτης 9.00 – 15.00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής. 

Α.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των αιτήσεων-φακέλων εξέτασης της 

διαχειριστικής επάρκειας των Αναπτυξιακών Συµπράξεων και άλλες σχετικές διευκρινίσεις, 

αρµόδια είναι τα στελέχη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης: η 

κ. Ολυµπία Μελεσσανάκη, τηλέφωνο 2813 404503 και e-mail: omelesanaki@mou.gr και ο 

κ. Μαρίνος Βλασάκης, τηλέφωνο 2813 404540 και e-mail: mvlasakis@mou.gr. To έντυπο 

εκπλήρωσης απαιτήσεων µαζί µε την παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένα στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.pepkritis.gr, http://www.kriti-aigaio.gr και 

http://www.espa.gr. 

 

Β. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Β.1 Θεµατικές Προτεραιότητες – Στόχοι – ∆είκτες 
Β.1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες θεµατικές 

προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα ανά Άξονα 

Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

Πίνακας 1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 5311 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση στις 8 περιφέρειες 
σύγκλισης  

ΚΩ∆.  
07 
 

ΣΤΟΧΟΣ: Σύγκλιση ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Υλοποίηση ενεργών και 
προληπτικών µέτρων στην αγορά 
εργασίας 

ΚΩ∆.  66 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 

Τοπικά Σχέδια για την 
Απασχόληση Προσαρµοσµένα στις 
Ανάγκες των Τοπικών Αγορών 
Εργασίας 

ΚΩ∆.  
07.66.01.07 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Άλλες µη κατονοµαζόµενες 
υπηρεσίες 

ΚΩ∆.  22 
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Β.1.2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους 

του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών 

παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

(α) Ειδικοί Στόχοι  

i. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

ii. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών µέσω ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης  

iii. Ενεργοποίηση των µακροχρόνια ανέργων και των ατόµων από ειδικές κοινωνικές 

οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά 

εργασίας µέσω της εφαρµογής ειδικά στοχευόµενων δράσεων.  

iv. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης.  

(β) ∆είκτες Παρακολούθησης 

Πίνακας 2  

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

5031 
Αριθµός ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

5034 
Αριθµός ανέργων που συµµετέχουν σε ενέργειες 

κατάρτισης 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

5045 

Αριθµός ανέργων ωφελουµένων στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ 

που προωθούνται σε απασχόληση ή σε πρόγραµµα 

ενίσχυσης της απασχόλησης 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

Β.2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

∆υνητικοί  δικαιούχοι των πράξεων ΤοπΣΑ είναι οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις (Α.Σ.), όπως 

αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011.  

Εταίροι των Αναπτυξιακών Συµπράξεων µπορεί να είναι:  

α) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, β) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ 

βαθµού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, γ) οι δηµόσιοι 

οργανισµοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 

3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006, ε) τα νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στ) οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων. Οι υπό στοιχεία α), β) και γ) 

φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συµπράξεων. 

Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις δεν µπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των τριών 

Εταίρων, επί ποινή απαραδέκτου, άλλως δεν µπορούν να καταστούν ∆ικαιούχοι.  

Ένας φορέας µπορεί να συµµετάσχει σε περισσότερες της µίας Αναπτυξιακές Συµπράξεις 

(Α.Σ.), αλλά µπορεί να είναι συντονιστής µόνο σε µία Α.Σ. 

Η ίδια Αναπτυξιακή Σύµπραξη µπορεί να υποβάλει µόνο µία πρόταση στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης.   

Κατά την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης της Πράξης, οι φορείς-Εταίροι που θα 

συµµετάσχουν σε µία Αναπτυξιακή Σύµπραξη, θα πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη 
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συµφωνία µε τη µορφή καταστατικού σύστασης της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, 

χωρίς όµως να τηρηθούν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας του καταστατικού, που θα 

συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των συµµετεχόντων Εταίρων. 

Σε κάθε περίπτωση οι διατυπώσεις δηµοσιότητας για τη σύσταση της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της 
Απόφασης ένταξης της πράξης. Στο σχέδιο καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 

πρέπει να ορίζεται ο Εταίρος που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή. 

 

Β.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Αντικείµενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων µε 

στόχο την εξασφάλιση της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως 

αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων στις περιοχές παρέµβασης.  

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιµασία των ανέργων ωφελουµένων και 

περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής µέχρι και την 

επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στο κόστος των 

συγκεκριµένων πράξεων δεν περιλαµβάνεται το κόστος δηµιουργίας της θέσης 

απασχόλησης.  

Οι υλοποιούµενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και 

επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουµένων αλλά και των επιχειρήσεων µιας 

οριοθετηµένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. 

Έµφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής 

επιχειρηµατικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής µέσω της υποστήριξης και 

ενίσχυσης νέων επιχειρηµατιών και της ανάδειξης  νέων βιώσιµων πεδίων επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας.   

Μέσα από τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι (α) οι 

ωφελούµενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιµαστούν κατάλληλα 

ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωµένες ανάγκες της 

περιοχής παρέµβασης και θα βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της περιοχής, όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και (β) οι ωφελούµενοι που θα 

προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά κλπ προγράµµατα θα 

προετοιµαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραµµα ή/και (γ) οι 

ωφελούµενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιµαστεί κατάλληλα 

ώστε να καλύπτουν πραγµατικές και διαπιστωµένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους 

προσλάβουν.  

 

Ο βαθµός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως εξής: 

i. για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan και η βεβαίωση έναρξης 

επιχείρησης από την εφορία. 

ii. για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία πρόσληψης, 

iii. για ένταξη σε πρόγραµµα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό 

πρόγραµµα εκτός προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Επενδυτικός Νόµος, κλπ) η σύνταξη business plan και η αίτηση υπαγωγής στο 

φορέα υλοποίησης του προγράµµατος, 
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iv. για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας η σύµβαση απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. 

 

Ειδικότερα για τους ωφελούµενους Νέους Επιστήµονες και Αγρότες, όπως αυτοί 

αναφέρονται στο Kεφ. Β.5 α και β της παρούσης, o βαθµός επίτευξης της πράξης  

βεβαιώνεται ως εξής: 

i. µε επέκταση των δραστηριοτήτων της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης του 

ωφελούµενου σε αντικείµενο σχετικό µε το επιχειρησιακό σχέδιο της πράξης. Η εν 

λόγω επέκταση θα αποδεικνύεται από την «βεβαίωση µεταβολής εργασιών 

επιτηδευµατία» που εκδίδεται από την αρµόδια ∆ΟΥ, µε την πρόσθεση τουλάχιστον 

µια δευτερεύουσας δραστηριότητας σχετικής µε το αντικείµενο της πράξης. Για την 

επιχείρηση του ωφελούµενου έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται µε την επέκταση των 

νέων δραστηριοτήτων θα συνταχθεί το αντίστοιχο business plan. 

ii. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ωφελούµενοι δεν προβούν σε επέκταση 

δευτερεύουσας δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους και διατηρήσουν τις ήδη 

υπάρχουσες δραστηριότητες τους, ο βαθµός επίτευξης της πράξης θα βεβαιώνεται, 

µε την σύνταξη business plan και µε ανάληψη εκτέλεσης ενός τουλάχιστον έργου, 

σχετικού µε το αντικείµενο της πράξης, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της 

επιχείρησής τους. Η ανάληψη του έργου αυτού θα αποδεικνύεται µε την έκδοση 

οριζόµενου από τον νόµο φορολογικού παραστατικού, όπως σχετική σύµβαση, 

ιδιωτικό συµφωνητικό κ.ά., και θα πρέπει να βεβαιώνεται εντός του τριµήνου από 

ολοκλήρωση των δράσεων προετοιµασίας του ωφελούµενου σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο σχέδιο δράσης της πράξης. 

iii. µε την αναγγελία πρόσληψης για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 

επιχειρήσεις,  

iv. µε τη σύνταξη business plan και την αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του 

προγράµµατος για ένταξη σε πρόγραµµα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο 

αναπτυξιακό πρόγραµµα εκτός προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόµος, κλπ), 

v. µε τη σύµβαση απόκτησης εργασιακής εµπειρίας.  

 

Β.4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

Η πράξη των ΤοπΣΑ επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ανέργων ωφελούµενων µέσα 

από ένα ευρύ πλέγµα δράσεων οι οποίες καλύπτουν συµπληρωµατικά διαφορετικές 

ανάγκες τους, παρέχοντάς τους ολοκληρωµένη υποστήριξη. Κάθε επιµέρους δράση 

λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες δράσεις και όλες µαζί εντάσσονται σε ένα 

ενιαίο ολοκληρωµένο σχέδιο που κύριο στόχο έχει την ένταξη των ωφελούµενων ανέργων 

στην απασχόληση σε συνδυασµό µε την τοπική ανάπτυξη.  

Η γεωγραφική εµβέλεια των παρεµβάσεων µπορεί να αφορά σε περιοχή που καλύπτει 

αιτιολογηµένα ένα δήµο ή περισσότερους δήµους ή το  σύνολο της περιφερειακής 

ενότητας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για οριοθέτηση της περιοχής παρέµβασης σε 2 ή 

περισσότερους δήµους  που ανήκουν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, αλλά στα 

όρια της Περιφέρειας Κρήτης.  

Επιλέξιµες είναι οι δράσεις που είναι επιλέξιµες από το ΕΚΤ, και που η Αναπτυξιακή 

Σύµπραξη τεκµηριώνει ως αναγκαίες, προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατικά ο στόχος 
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της επίλυσης του διαπιστωµένου προβλήµατος ή της σύνδεσης µε τα αναπτυξιακά 

πλεονεκτήµατα της περιοχής, όπως αυτά θα αναλύονται στο Σχέδιο δράσης.   

Όλες οι προτεινόµενες δράσεις θα πρέπει να ενταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες, βάσει 

των οποίων προσδιορίζονται οι επιλέξιµες δαπάνες, η δυνατότητα για υπεργολαβίες και η 

διάκριση µεταξύ άµεσων και έµµεσων δαπανών: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ 

2. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ειδικά για τις κατηγορίες 5 και 6, επιλέξιµες είναι οι δράσεις που υποχρεωτικά και 
τεκµηριωµένα σχετίζονται µε την προσδοκώµενη/επιδιωκόµενη θέση 
απασχόλησης του κάθε ωφελούµενου. 

Ενδεικτικά, σε κάθε κατηγορία δύνανται να περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ  

Στη συγκεκριµένη κατηγορία, είναι υποχρεωτική η ανάλυση της τοπικής αγοράς 
εργασίας, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε πρόσφατη ανάλυση της τοπικής αγοράς 
εργασίας µε την ανάδειξη των προβληµάτων και των αναπτυξιακών πλεονεκτηµάτων της 

περιοχής παρέµβασης. Η ανάλυση αυτή αποτελεί διακριτή ενότητα του σχεδίου δράσης 

και συνίσταται στην παρουσίαση εκείνων των στοιχείων και δεδοµένων που θα 

τεκµηριώνουν το περιεχόµενο του σχεδίου δράσης ως προς:  

α) Τον κλάδο/ περιοχή παρέµβασης 

β) Τις οµάδες στόχου 

γ) Τις δράσεις, που απαιτούνται για την επίλυση του διαπιστωµένου προβλήµατος ή την 

σύνδεση µε τα αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα της περιοχής.  

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνεται στη ανάπτυξη συνεργειών µε την υπάρχουσα τοπική, 

περιφερειακή στρατηγική ανάπτυξης, όπως επίσης στην ενδεχόµενη ύπαρξη 

συµπληρωµατικότητας µε λοιπά τοπικά σχέδια δράσης για την Απασχόληση, δράσεις του 

Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και παρεµβάσεις που εντάσσονται στο ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» ή και άλλα Ε.Π.  

Επίσης είναι επιλέξιµες µελέτες οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τους στόχους της πράξης και 

τεκµηριώνονται ως αναγκαίες για την υλοποίηση τόσο συγκεκριµένων δράσεων, όσο και 

της ίδιας της πράξης.  
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2. ∆ΙΚΤΥΩΣΗ  

Στο πλαίσιο της δικτύωσης επιδιώκεται η προώθηση ενεργειών συνεργασίας και 

επικοινωνίας, είτε µεταξύ των Αναπτυξιακών Συµπράξεων είτε µεταξύ των φορέων-εταίρων 

µιας Αναπτυξιακής Σύµπραξης µε άλλους τοπικούς φορείς (επιχειρήσεις, επιµελητήρια, 

αντιπροσωπευτικοί φορείς των οµάδων στόχου, Κοινωνικοί εταίροι εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

ΜΚΟ, ΟΤΑ κλπ). Η δικτύωση µπορεί να είναι ηλεκτρονική ή φυσική και να προωθεί 

καινοτόµες µορφές συνεργασίας.  

Ενδεικτικά, στην κατηγορία αυτή µπορούν να ενταχθούν ενέργειες δικτύωσης µε στόχο: 

• Την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας σε υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων των ωφελουµένων - νέων επιχειρηµατιών (της ίδιας ή διαφορετικών 

παρεµβάσεων) όπως εξεύρεση κοινών προµηθευτών για κοινές αγορές προϊόντων ή 

υπηρεσιών, ανάπτυξη κοινών δικτύων διανοµής προϊόντων. 

• Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρίας για την επίλυση κοινών προβληµάτων. 

• Την από κοινού προώθηση  ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών ιδεών. 

Ενδεικτικά εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι: 

• Ηµερίδες, συνέδρια, εργαστήρια. 

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδων µε σχετικές εφαρµογές π.χ. forum. 

• Αποστολή των ωφελουµένων σε εκθέσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό. 

• Οργάνωση ηµερών καριέρας. 

• Συνεργασίες µε φορείς του εξωτερικού. 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Στο πλαίσιο των δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, µπορούν να ενταχθούν όλα 

τα εργαλεία που κατά περίπτωση (ανάλογα µε την οµάδα στόχου, τον κλάδο, τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής παρέµβασης κλπ), κρίνονται προσφορότερα για (α) την 

προβολή των ΤοπΣΑ και την ενηµέρωση - πληροφόρηση των εν δυνάµει ωφελουµένων, 

εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νοµιµότητα στην υλοποίηση της παρέµβασης και (β) 

την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, ώστε αφενός να ευαισθητοποιηθούν και να 

ενηµερωθούν οι επαγγελµατικοί και εργοδοτικοί φορείς και η τοπική κοινωνία, εν γένει, ως 

προς τους στόχους και τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων και αφετέρου να ενηµερωθούν 

οι δυνητικοί ωφελούµενοι και να δραστηριοποιηθούν κάνοντας χρήση των ευκαιριών του 

σχεδίου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Έντυπο υλικό (έκδοση Οδηγών, δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες, φυλλάδια, επιστολές 

κλπ). 

• Επικοινωνία και δηµόσιες σχέσεις µέσω των ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ). 

• Εκδηλώσεις (ηµερίδες, εκθέσεις, σεµινάρια, συνέδρια, κινητές µονάδες ενηµέρωσης 

κλπ). 

• Ηλεκτρονικό υλικό (DVD, βίντεο, ιστοσελίδα, δικτυακή πύλη κλπ). 

• Ενηµερωτικές συναντήσεις. 

Παράλληλα, ενθαρρύνεται η δηµιουργικότητα καθώς και οι νεωτεριστικές και καινοτόµες 

ενέργειες δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη 

δηµοσιοποίηση µίας ολοκληρωµένης παρέµβασης η οποία επιχειρεί να ανατρέψει 

στερεότυπα και να καταπολεµήσει διακρίσεις και ανισότητες στον τοµέα της απασχόλησης. 
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4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσης εντάσσονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το 

συντονισµό και τη διαχείριση του σχεδίου από το Συντονιστή Εταίρο. 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες µηχανογραφικής επεξεργασίας (π.χ. εγκατάσταση, 

παραµετροποίηση, στατιστική επεξεργασία δεδοµένων κλπ) για την παρακολούθηση των 

ωφελουµένων. 

Η δράση αυτή είναι υποχρεωτική. 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσης µπορούν να ενταχθούν: 

• Προγράµµατα κατάρτισης σύµφωνα µε το ΕΣ∆ΕΚ, µε πλήρη τεκµηρίωση της 

αναγκαιότητάς τους και µε εξειδικευµένο αντικείµενο απόλυτα συνδεδεµένο µε τις 

ανάγκες των ωφελουµένων και τους στόχους του σχεδίου.  

• Επιµορφώσεις σύντοµης διάρκειας (µικρότερης των 50 ωρών), ή/και για µικρό αριθµό 

ανέργων (µικρότερο των 10). 

• ∆ιαδικασίες πιστοποίησης. 

• Παρακολούθηση εξειδικευµένων σεµιναρίων στο εσωτερικό ή εξωτερικό. 

• Εκµάθηση επαγγελµατικής ορολογίας σε ξένη γλώσσα. 

• Απόκτηση ή αναβάθµιση επαγγελµατικού διπλώµατος οδήγησης. 

• Εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

Σε περίπτωση που τεκµηριώνεται η ανάγκη υλοποίησης τέτοιας δράσης, αυτή θα έχει 

µέγιστη διάρκεια 3 µήνες και θα υλοποιείται µε τους όρους υλοποίησης της πρακτικής 

άσκησης που προβλέπει το ΕΣ∆ΕΚ.  

• Συµµετοχή σε προγράµµατα e-learning. 

Σηµειώνεται ότι οι δράσεις επιµόρφωσης (όσες δεν ακολουθούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζει το ΕΣ∆ΕΚ) µπορούν να υλοποιούνται από: 

α) τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (Ν. 3879/10 άρθρο 12), 

β) τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (Ν. 3879/10 άρθρο 13), 

γ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3696/2008, ΦΕΚ 177 

Α΄, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71 

Α΄) και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (άρθρο11 του ν. 3696/2008, όπως 

αντικαθίσταται µε το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 3879/10),  

δ) οι λοιπές δηµόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης,  

και λοιπούς φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο  άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 3879/10 

(∆ια Βίου Μάθηση και Άλλες ∆ιατάξεις). 

Σε περίπτωση που οι εν λόγω φορείς/εταίροι της Α.Σ., δεν µπορούν να υλοποιήσουν 

δράσεις κατάρτισης/επιµόρφωσης µε ίδια µέσα και απαιτείται η προσφυγή σε εξειδικευµένες 

υπηρεσίες για την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων (π.χ. απόκτηση διπλώµατος 

οδήγησης), δύνανται να προβούν σε ανάθεση των συγκεκριµένων ενεργειών, σε φορείς 

που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τους οριζόµενους στη µε αριθµ. πρωτ. 

2.475/οικ.3.33/10/01/2012 ΚΥΑ, κανόνες υπεργολαβίας και την εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία. 
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσης ενδεικτικά εντάσσονται: 

• Ενέργειες συµβουλευτικής που αφορούν σε όλη τη διαδικασία επιλογής των 

ωφελουµένων και διάγνωσης των αναγκών τους. Η δράση αυτή είναι υποχρεωτική και 

δεν µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες των 3 συνεδριών (οµαδικών ή ατοµικών) για 

τον κάθε ωφελούµενο.   

• Η εκπόνηση business plan για κάθε ωφελούµενο που θα ιδρύσει τη δική του επιχείρηση 

καθώς και η συµπλήρωση της κάθε φορά απαιτούµενης αίτησης υπαγωγής για τους 

ωφελούµενους που πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραµµα επιχορήγησης / επιδότησης. 

Η εκπόνηση του business plan και η συµπλήρωση των αιτήσεων υπαγωγής είναι 

υποχρεωτικές για τους αντίστοιχους ωφελούµενους - υποψήφιους επιχειρηµατίες.   

• Εξειδικευµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης 

για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας. 

• Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέµατα: 

• νοµικά  

• εργασιακά  

• φορολογικά  

• διοικητικά  

• χρηµατοοικονοµικά  

• υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουµένων µέχρι και 3 µήνες  µετά την 

τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης. 

• Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήµατα εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. 

• Υποστήριξη ωφελουµένων στην αντιµετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τη συµµετοχή τους στην παρέµβαση, π.χ. κάλυψη αναγκών φύλαξης παιδιών, αναγκών 

σίτισης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος. 

 

∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Στο πλαίσιο των ΤοπΣΑ επιδιώκεται η υλοποίηση διακρατικών συνεργασιών, όχι ως 

ξεχωριστή κατηγορία δράσης αλλά ενταγµένων στις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

∆ιακρατική θεωρείται κάθε δράση στην οποία συµµετέχει φορέας του εξωτερικού ή 

εκπρόσωπός του ή  υλοποιείται εκτός Ελλάδας. 

Επιλέγεται, δηλαδή, ως δυνατότητα από την υποψήφια Αναπτυξιακή Σύµπραξη, και θα 

αποδεικνύεται µε την κατάθεση «Επιστολής Πρόθεσης Αποδοχής Συνεργασίας από το 

∆ιακρατικό Συνεργαζόµενο Φορέα/εις» κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης 

του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΤοπΣΑ στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Κρήτης. Στην εν λόγω επιστολή θα αναφέρονται ο τίτλος του έργου, οι δράσεις που 

αναλαµβάνει ο/οι ∆ιακρατικός/οί Φορέας/εις να υλοποιήσει/ουν, µε συνοπτική περιγραφή 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου καθώς επίσης και η/οι κατηγορία/ες παρέµβασης 

που ανήκουν οι δράσεις αυτές. Η Επιστολή Πρόθεσης Αποδοχής ∆ιακρατικής Συνεργασίας 

υποβάλλεται, µε την αίτηση χρηµατοδότησης αποτελώντας αναπόσπαστο τµήµα της και 

συµπληρώνεται από φορέα/φορείς  ενός τουλάχιστον κράτους µέλους της ΕΕ µε 

αποδεδειγµένη εµπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων παρεµβάσεων/σχεδίων για την 

προώθηση ανέργων στην απασχόληση.  Η εν λόγω επιστολή µπορεί να κατατεθεί στην 
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Αγγλική γλώσσα µε την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Ενδεικτικά, η ∆ιακρατική Συνεργασία µπορεί να εξειδικεύεται, ως: 

• Υλοποίηση τµήµατος της κατάρτισης σε συνεργαζόµενο φορέα άλλου κράτους 

µέλους. 

• Υλοποίηση study visit σε συνεργαζόµενο φορέα, οργανισµό, δοµή Απασχόλησης / 

Επιχειρηµατικότητας, επιχείρηση κλπ. 

• Κοινή ανάπτυξη προϊόντων. 

• Ανάπτυξη συνεργασιών µε επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

• Συµµετοχή υποψηφίων επιχειρηµατιών σε διεθνείς εκθέσεις, φόρουµ 

επιχειρηµατικότητας.  

• Πρόσκληση ξένων εµπειρογνωµόνων ως οµιλητών ή σύµβουλων ή µεντόρων.  

• Συµµετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά δίκτυα 

Β.5. Οµάδες Στόχοι – Ωφελούµενοι 

Οι ωφελούµενοι των ΤοπΣΑ είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του 

ΟΑΕ∆. Επίσης, δυνητικοί ωφελούµενοι/ες µπορεί να, οι κάτωθι: 

α. Νέοι επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, 

µηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος (στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 

02.01. 2011 και µετά. 

2. ∆ύνανται να ενταχθούν στο πρόγραµµα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη 

επιτηδεύµατος από την 01/01/2010 και µετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, µε 

την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και µετά, έχουν προβεί σε πρώτη µεταβολή 

έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελµατικό χώρο. Ως ηµεροµηνία έναρξης θα θεωρείται η 

πρώτη µεταβολή. 

3. Να µην έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας 

τους, µεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις 

λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο 

χρονικό διάστηµα των έξι (6) ετών περιλαµβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου 

µεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) 

ετών. Η ανωτέρω ρύθµιση δεν αφορά στους ιατρούς. 

Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστηµα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την 

αναγνώριση του πτυχίου τους από το ∆ΟΑΤΑΠ. 

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν 

απαιτείται αναγνώριση από το ∆ΟΑΤΑΠ το διάστηµα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται 

από την λήψη του πτυχίου. 

4. Να έχουν ηλικία µέχρι 34 ετών, (έως την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας 

τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστηµόνων, µητέρων ενός 

τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που µπορούν να έχουν 

ηλικία µέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, µέχρι 

τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα 

κατά το χρονικό διάστηµα που αφορά στις µεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον 
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υπολογισµό της ηλικίας του ωφελούµενου θα λαµβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη 

∆εκεµβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι µεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού 

λαµβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το  ∆ΟΑΤΑΠ. 

5. Στο εκκαθαριστικό τους σηµείωµα από την οικεία ∆ΟΥ για το οικονοµικό έτος της 

έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατοµικό εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το ποσό 

των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστηµόνων για τις οποίες απαιτείται 

πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπως 

ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αµοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν 

υπολογίζεται ως εισόδηµα προκειµένου να ενταχθούν στο πρόγραµµα. 

6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της 

Ε.Ε. ή είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και 

απασχόλησης στη χώρα µας και είναι νόµιµοι κάτοικοι αυτής. 

7. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και  

8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι 

άνδρες υποψήφιοι). 

Στους ωφελούµενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι µορφές εταιρειών:  

• Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.),  

• Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες,  

• όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύµατος στη ∆.Ο.Υ., 

εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν 

υπερβαίνει, σε καµία περίπτωση, τους δώδεκα (12) µήνες.  

β. Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες 
που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονοµικό έτος 2011, το δε ατοµικό 

πραγµατικό, ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό 

των 9.000,00€. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του 

εισοδήµατος. 

Αντικατάσταση ωφελουµένων είναι δυνατή µέχρι 6 µήνες µετά την απόφαση ένταξης της 

Πράξης, τηρώντας τη µεθοδολογία επιλογής ωφελουµένων που έχει εγκριθεί βάσει του 

Σχεδίου ∆ράσης. 
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Β.6. Οικονοµικά Στοιχεία Πρόσκλησης 

B.6.1 Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε 
την παρούσα πρόσκληση κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα ή/και 
κατηγορία πράξεων ως ακολούθως :  

Πίνακας 6.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση στις 8 περιφέρειες 
σύγκλισης 

Α/
Α 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ (ευρώ) 

(1) (2) (3) 

1 

Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών µέτρων 
στην αγορά εργασίας / Τοπικά Σχέδια για την 
Απασχόληση Προσαρµοσµένα στις Ανάγκες 
των Τοπικών Αγορών Εργασίας 

6.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000 

Β.6.2 Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης δύναται να επικαιροποιήσει 

το συνολικό ύψος της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της παρούσας 

πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, 

ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

Β.6.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της 

συνολικής συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.  

 

Β.7. Κατάρτιση Προϋπολογισµού Προτεινόµενης Πράξης 

Ο προϋπολογισµός της προτεινόµενης Πράξης υπολογίζεται ως το άθροισµα του 

προϋπολογιζόµενου κόστους των επιµέρους δράσεων που συνθέτουν την Ολοκληρωµένη 

Παρέµβαση. Κάθε επιµέρους δράση κατατάσσεται υποχρεωτικά σε µια από τις κατηγορίες 

επιλέξιµων δράσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.4 της παρούσης.  

Κάθε κατηγορία επιλέξιµης δράσης περιλαµβάνει άµεσες και έµµεσες επιλέξιµες δαπάνες, 

εκφρασµένες σε επιµέρους τµήµατα φυσικού αντικειµένου. 

Ο υποψήφιος ∆ικαιούχος θα αντιστοιχήσει κάθε επιµέρους δράση της προτεινόµενης 

Πράξης µε µια από τις κατηγορίες επιλέξιµων δράσεων και στη συνέχεια, θα συµπληρώσει 

τον Πίνακα «Συνοπτικός Προϋπολογισµός Προτεινόµενης Πράξης µε ανάλυση του π/υ των 

Επιµέρους ∆ράσεων» του Παραρτήµατος ΙΙ, µε στοιχεία χωριστά για κάθε επιµέρους δράση 

που θα αφορούν τις άµεσες δαπάνες πλην υπεργολαβιών, τις άµεσες δαπάνες 

                                           

1  όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το ΕΠ για 
τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής. 
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υπεργολαβίας, τις έµµεσες δαπάνες, καθώς και το ποσοστό των έµµεσων επί των άµεσων 

(πλην υπεργολαβιών) δαπανών. 

Για την συµπλήρωση του προαναφερόµενου πίνακα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

ακόλουθα: 

• Εάν δύο ή περισσότερες επιµέρους δράσεις ανήκουν στην ίδια κατηγορία δράσης 

τότε για κάθε µία από αυτές θα συµπληρώνεται ξεχωριστή γραµµή στο πίνακα του 

Παραρτήµατος ΙΙ.  Για παράδειγµά εάν το σχέδιο δράσης περιλαµβάνει δύο 

καταρτίσεις µε διαφορετικό αντικείµενο ή αριθµό ωφελουµένων ή ώρες κατάρτισης 

θα πρέπει να αποτυπώνονται σε δύο ξεχωριστές γραµµές του εν λόγω πίνακα.  

• Για τον υπολογισµό του κόστους της κάθε επιµέρους δράσης θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη οι πίνακες ανάλυσης του προϋπολογισµού των επιλέξιµων 

δαπανών ανά κατηγορία δράσης του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Οι πίνακες αυτοί δεν 

υποβάλλονται κατά το στάδιο υποβολής των προτάσεων χρηµατοδότησης αλλά 

λειτουργούν υποβοηθητικά για την συµπλήρωσή του συνοπτικού πίνακα του 

Παραρτήµατος ΙΙ. Επισηµαίνεται ότι για τις προτάσεις που αξιολογήθηκαν και 

επελέγησαν µε βάση τον πίνακα κατάταξης, η υποβολή των πινάκων του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ, είναι υποχρεωτική µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της 

Πράξης και κατά την υποβολή του σχεδίου απόφασης για την εκτέλεση του έργου 

µε ίδια µέσα. 

• Στην ανάλυση του Προϋπολογισµού της κάθε επιµέρους δράσης θα υπολογίζονται 

αρχικά οι άµεσες επιλέξιµες δαπάνες και χωριστά οι άµεσες δαπάνες υπεργολαβιών. 

Οι έµµεσες δαπάνες θα υπολογίζονται ως ποσοστό επί των άµεσων δαπανών (πλην 

των υπεργολαβιών), σύµφωνα µε την Νοµική µορφή του κάθε εταίρου και έτσι 

όπως αυτές προσδιορίζονται στην ενότητα που ακολουθεί. 

Έµµεσες δαπάνες 

Έµµεσες επιλέξιµες δαπάνες της Πράξης είναι οι δαπάνες, οι οποίες δεν είναι αναγνωρίσιµες 

ως δαπάνες άµεσα συνδεόµενες µε την εκτέλεση της Πράξης, οι οποίες ωστόσο έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε άµεση σχέση µε τις δραστηριότητες υλοποίησης της Πράξης. 

Οι έµµεσες δαπάνες της Πράξης προσδιορίζονται στο Παράρτηµα της ΚΥΑ αρ. 2475/οικ. 

333 (ΦΕΚ 16/Β/11.01.2012).  

Σύµφωνα µε την ανωτέρω ΚΥΑ στο πλαίσιο της συγκεκριµένης κατηγορίας πράξεων, οι 

έµµεσες δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης υπολογίζονται για κάθε δράση στο επίπεδο 

του εταίρου και δηλώνονται κατ΄αποκοπή ως ποσοστό των άµεσων δαπανών του εταίρου 

για την υλοποίηση της κάθε δράσης εξαιρουµένων των άµεσων δαπανών υπεργολαβίας. Οι 

έµµεσες δαπάνες των εταίρων θα δηλώνονται χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση (δεν υφίσταται 

ανάγκη προσκόµισης αντιγράφων εξοφληθέντων τιµολογίων ή άλλων δικαιολογητικών 

εγγράφων και τεκµηρίωσης της µεθόδου επιµερισµού σχετικών δαπανών στην 

υλοποιούµενη πράξη). Τα ποσοστά για κατ’ αποκοπή δήλωση έµµεσων δαπανών ανά 

Νοµική Μορφή του Εταίρου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης προσδιορίζονται σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα:  
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Νοµική Μορφή Εταίρου 
Αναπτυξιακής 

Σύµπραξης 

% ποσοστό έµµεσων επί των 
άµεσων δαπανών, πλην των 

άµεσων δαπανών 
υπεργολαβίας 

% ποσοστό έµµεσων επί 
του συνόλου πλην των  

άµεσων δαπανών 
υπεργολαβίας 

Ενώσεις Προσώπων Μη 

Κερδοσκοπικές 
20% 

20,1

20
% 

ΝΠΙ∆ κερδοσκοπικά 20% 
20,1

20
% 

ΝΠ∆∆ 15% 
15,1

15
% 

ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικά 15% 
15,1

15
% 

Το ποσοστό για κατ΄αποκοπή δήλωση έµµεσων δαπανών θα είναι σταθερό για κάθε εταίρο 

σε όλη τη διάρκεια της Πράξης και θα αναφέρεται ρητά στην απόφαση ένταξης της Πράξης. 

Κατά τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών που δηλώνονται στην Πράξη από το 

∆ικαιούχο – ΑΣ, θα ελέγχονται οι άµεσες δαπάνες σε ποσοστό 100%, καθώς και η ορθή 

εφαρµογή του ποσοστού της κατ’ αποκοπή δήλωσης έµµεσων δαπανών ανά κατηγορία 

Νοµικής Μορφής εταίρου. Κάθε µείωση των επιλέξιµων άµεσων δαπανών υλοποίησης της 

Πράξης θα µειώνει αντίστοιχα και τις επιλέξιµες έµµεσες δαπάνες που δηλώνονται για την 

εκτέλεση της Πράξης. Η καταχώρηση στο ΟΠΣ των δαπανών αυτών  διενεργείται 

ταυτόχρονα µε την καταχώρηση των άµεσων δαπανών µε τις οποίες σχετίζονται και επί των 

οποίων υπολογίζονται. Εµπροσθοβαρής δήλωση έµµεσων δαπανών, χωρίς δηλαδή 

πραγµατοποίηση των σχετικών άµεσων δαπανών δεν επιτρέπεται. 

Σε περιπτώσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης, θα πραγµατοποιείται αναλογική διόρθωση στις 

έµµεσες δαπάνες, κατά το ποσοστό που αναλογεί στη Νοµική Μορφή εταίρου που 

υφίσταται τη δηµοσιονοµική διόρθωση. 

Οι αµοιβές για την  απασχόληση του προσωπικού µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

(αορίστου ή ορισµένου χρόνου, ή σύµβαση έργου) µε τον εταίρο, αποκλειστικά για την 

προτεινόµενη Πράξη, συνυπολογίζεται στις άµεσες δαπάνες. 

Τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες που θα απασχοληθούν για τις ανάγκες της Πράξης, µε 

σύµβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών µε τους Εταίρους, και παρουσιάζουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• συµβάλλονται κατ ευθείαν µε τον φορέα και όχι µέσω εταιρειών,  

• έχουν συνεχή και διαρκή σχέση µε τον φορέα,  

• η σχέση τους µε τον φορέα  διέπεται από συγκεκριµένους κανόνες,  υπολογίζεται σε 

µονάδες έργου (ανθρωποµήνες, ανθρωποώρες), ή χρόνου (ηµέρες, ή ώρες 

εργασίας) και συνοδεύεται από εκθέσεις και αναφορές, η/και η απασχόληση 

παρακολουθείται µε φύλλα χρονοχρέωσης,  

• έχουν σύµβαση έργου µε έναν εταίρο της Α.Σ και µόνο για τις ανάγκες της Πράξης, 

ενώ δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε άλλον Εταίρο της Α.Σ  

• δεν θεωρούνται υπεργολάβοι και οι αµοιβές τους δεν συνυπολογίζονται στις άµεσες 

δαπάνες υπεργολαβίας.  
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Επιπρόσθετα στις δράσεις κατάρτισης-επιµόρφωσης δεν θεωρούνται υπεργολαβίες τα 

κάτωθι:  

• Κόστος πιστοποίησης, όταν αυτή προέρχεται από αναγνωρισµένους φορείς 

Πιστοποίησης  

• Αµοιβές επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος  

• Αµοιβές επιχειρήσεων εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης 

• Η αµοιβή διακρατικού φορέα για την υλοποίηση των διακρατικών δράσεων 

κατάρτισης  

Για την σύνταξη του προϋπολογισµού της Πράξης θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα 

ακόλουθα:  

• Μέγιστος προϋπολογισµός πράξης: έως 800.000 ευρώ 

• Ανώτατο ποσοστό υπεργολαβιών: 30% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της 
Πράξης 

• Κόστος της κατηγορίας δράσης «Μελέτες»: έως 5% του προϋπολογισµού της 
Πράξης, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους ανάλυσης της τοπικής αγοράς 
εργασίας, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 5.000 € 

• Κόστος συνόλου ενεργειών επιλογής ωφελουµένων και διάγνωσης των αναγκών 
τους: έως 3% του προϋπολογισµού της Πράξης. 

• Κόστος σύνταξης business plan για τους νέους επιχειρηµατίες: έως 5.000 € στην 
περίπτωση ανάθεσης µε υπεργολαβία. Στο κόστος αυτό περιλαµβάνεται και η 
σύνταξη της αίτησης υπαγωγής των ωφελούµενων σε πρόγραµµα επιχορήγησης, 
επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραµµα.   

• Εκπαιδευτικό επίδοµα ωφελούµενων 5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης/ πρακτικής 
άσκησης που υλοποιούνται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΕΣ∆ΕΚ. Στο 
ποσό συµπεριλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. 

• Κόστος της κατηγορίας δράσης «Συντονισµός  και διαχείριση πράξης»: έως 10% 
του προϋπολογισµού της Πράξης. 

• Κόστος σύστασης Αναπτυξιακής Σύµπραξης µέχρι 2.000€ (συµπεριλαµβάνεται στην 
κατηγορία «Συντονισµός και διαχείριση πράξης»). 

• Κόστος της κατηγορίας δράσης «Ενέργειες δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης»: 
έως 10% του προϋπολογισµού της Πράξης  

• Κόστος της δράσης Κατάρτισης σύµφωνα µε το ΕΣ∆ΕΚ: έως 30% του 
προϋπολογισµού της Πράξης, µε µέσο ωριαίο κόστος 7 € (χωρίς το εκπαιδευτικό 
επίδοµα)  

• Κόστος εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις:  µέσο ωριαίο κόστος 6 € 
(χωρίς το εκπαιδευτικό επίδοµα). 

Ανακατανοµή του εγκεκριµένου προϋπολογισµού µεταξύ των δράσεων, µέχρι ποσοστού 
20% του αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού, είναι δυνατή µε απόφαση του ∆Σ της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης, η οποία κοινοποιείται στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Κρήτης. Για ανακατανοµή σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% απαιτείται έγκριση 
της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν τεκµηριωµένου 
αιτήµατος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. Η τροποποίηση, δεν µπορεί να αλλοιώνει την 
πράξη ως προς το στόχος της, και σε κάθε περίπτωση να µην επιφέρει µείωση του 
εγκεκριµένου αριθµού ωφελουµένων.  

Η αύξηση του προϋπολογισµού της κατηγορίας δράσης «Συντονισµός και ∆ιαχείριση 

πράξης», καθώς και υπέρβαση του συνολικά εγκριθέντος προϋπολογισµού της πράξης δεν 

επιτρέπονται. 

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-5Ω5



 

 

Κωδ. Θ.Π. 66 

Πρόσκληση 77    

 

    
 

Σελίδα 22 

Β.8. Επιλεξιµότητα 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων 

Πράξεων ορίζεται η 31 Μαρτίου 2014. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων Πράξεων θα 

πρέπει να συντελεστεί έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία. Οι κανόνες επιλεξιµότητας 

των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε 

«Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των Πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ 2007-2013», της µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργικής Απόφασης 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Β.9. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Β.9.1 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών 

Ο φάκελος της πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις: http://www.pepkritis.gr, http://www.kriti-aigaio.gr και http://www.espa.gr. 

 

Ο Φάκελος περιλαµβάνει την Πρόσκληση, η οποία αποτελείται από το σώµα αυτής καθώς 

και από τα ακόλουθα Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

• Παράρτηµα I : Υπόδειγµα Σχεδίου ∆ράσης  

• Παράρτηµα ΙΙ : Ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή Excel για τη σύνταξη και υποβολή 

του Πίνακα  Συνοπτικού Προϋπολογισµού της Προτεινόµενης Πράξης 

• Παράρτηµα ΙΙΙ : Ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή Excel µε τους πίνακες ανάλυσης του 

προϋπολογισµού των επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία δράσης της 

Προτεινόµενης Πράξης 

• Παράρτηµα ΙV : Αίτηση Χρηµατοδότησης 

• Παράρτηµα V : Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ και οδηγίες 

συµπλήρωσης 

• Παράρτηµα VI : Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης 

• Παράρτηµα VIΙ: Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 

• Παράρτηµα VIΙΙ: Κριτήρια Επιλογής Πράξεων  

• Παράρτηµα IX : «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» µε αριθµ. 

14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β’/27-03-2008) και οι τροποποιήσεις της και η µε 

αριθµ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β’/11-01-2012) Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και ∆ιαδικασία Εφαρµογής για τις δράσεις 

7 και 3 στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. 

• Παράρτηµα X : Οδηγός για ∆ικαιούχους 

• Παράρτηµα XI : Έκθεση παρακολούθησης ωφελουµένων αναφορικά µε την 

προώθηση τους στην αγορά εργασίας  

• Παράρτηµα XII : Νόµος 4019/2011, άρθρο 18: Οργάνωση και λειτουργία 

αναπτυξιακών συµπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

• Παράρτηµα XIIΙ : Νόµος 3879/2010: «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις» 
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Β.9.2 Έγγραφα υποβολής:  
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλει::  

(i) Σχέδιο ∆ράσης, µε τους συνηµµένους σε αυτό πίνακες: 

1. Συνοπτικός Π/Υ Προτεινόµενης Πράξης, βάσει του Παραρτήµατος ΙΙ (σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή). 

2. Χρονοδιάγραµµα ανά δράση. 

3. Σύνθεση Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 

4. Στοιχεία επιστηµονικού προσωπικού ανά εταίρο. 

(ii) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

(iii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, και υποέργου υπόδειγµα του οποίου 

επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.  

Β.9.3 Υποβολή αίτησης – όροι συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ως 
ακολούθως : 

Α’ κύκλος αξιολόγησης 

Ηµερ/νία έναρξης υποβολής την  23 – 03 – 2012 

Ηµερ/νία λήξης υποβολής την  07 – 05 – 2012 

Β’ κύκλος αξιολόγησης 

Ηµερ/νία έναρξης υποβολής την  20 – 06 – 2012 

Ηµερ/νία λήξης υποβολής την 31 – 07 – 2012 

Γ’ κύκλος αξιολόγησης 

Ηµερ/νία έναρξης υποβολής την  13 – 09 – 2012 

Ηµερ/νία λήξης υποβολής την  24 – 10 – 2012 

 

Η περιοδική αξιολόγηση των προτάσεων αφορά στις προτάσεις που υποβάλλονται σε 

χρονικό διάστηµα τριάντα (30) εργασίµων ηµερών. 

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται µετά την παρέλευση της προθεσµίας ενός κύκλου 

υποβολής (διάρκειας 30 εργασίµων ηµερών έκαστος), θα  θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν 

εντός του αµέσως επόµενου κύκλου, ενώ προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν µετά τις 24-
10-2012 (καταληκτική ηµεροµηνία Πρόσκλησης) δεν θα ληφθούν υπόψη 

Οι προτάσεις (έντυπο της αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα αυτής) υποβάλλονται σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Κρήτης στη διεύθυνση ∆ουκός Μποφώρ 7 Ηράκλειο, τις ώρες 9:00-15:00 όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής κάθε κύκλου. 

Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, στην παραπάνω 

διεύθυνση, ως συστηµένες. Όσες προτάσεις υποβληθούν ταχυδροµικώς, θα 

παραληφθούν, µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

κάθε κύκλου. Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχοµένων 

της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης. Η ηµεροµηνία 
σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.  

Ειδικότερα το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) και η αίτηση 
χρηµατοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής 
του ΟΠΣ. Το έντυπο του Τ∆ΠΠ και η αίτηση χρηµατοδότησης που θα υποβληθούν στο 

φάκελο  θα πρέπει να είναι τα παραγόµενα από το σύστηµα µετά την συµπλήρωση της 

φόρµας του Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Οδηγίες για την ηλεκτρονική 
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υποβολή βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.pepkritis.gr και 

http://www.ops.gr .  

Το σχέδιο δράσης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα αυτού (Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης 

Πράξης, αίτηση χρηµατοδότησης, ανάλυση προϋπολογισµού Πράξης), θα πρέπει να φέρουν 

σε κάθε φύλλο τη σφραγίδα και την υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του Συντονιστή 

Εταίρου. 

Το Σχέδιο ∆ράσης υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα)  

Το Σχέδιο ∆ράσης (µαζί µε τα δύο αντίγραφα) καθώς και τα λοιπά έγγραφα της πρότασης 

τίθενται µέσα σε ένα σφραγισµένο φάκελο. Ο φάκελος θα  πρέπει απαραίτητα να φέρει την 

επωνυµία και τη διεύθυνση του Συντονιστή Εταίρου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υλοποίηση της 

Πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 

στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ∆ράση 7, της 

Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του 

Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης 

στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», συγχρηµατοδοτούµενων από το  ΕΚΤ. 

«Να µην ανοιχθεί από την υπηρεσία» 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος κάθε πρότασης  συνοδεύεται από επιστολή (η οποία βρίσκεται εκτός φακέλου), 

στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, ο τίτλος 

του Έργου, ο Άξονας Προτεραιότητας στο οποίο εντάσσεται η Πράξη, η επωνυµία του 

Συντονιστή Εταίρου η διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-mail αυτού, καθώς και το όνοµα του 

αρµοδίου προσώπου εκ µέρους του Συντονιστή Εταίρου για πληροφορίες.    

Αναπτυξιακή Σύµπραξη αποτελούµενη από το ίδιο σχήµα φορέων δεν µπορεί να υποβάλλει 
πάνω από µία πρόταση. Επίσης δεν επιτρέπεται η υποβολή πέραν της µίας πρότασης 
µε τον ίδιο Συντονιστή Εταίρο. 

Β.10. ∆ιαδικασία Επιλογής και Ένταξης Πράξεων 

Για αξιολόγηση προωθούνται µόνο οι προτάσεις των ∆ικαιούχων για τους οποίους 
έχει δοθεί από τον αρµόδιο φορέα, θετική αξιολόγηση για την απόκτηση 
διαχειριστικής επάρκεια.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι Συγκριτική. Τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής και η 

µεθοδολογία αξιολόγησης περιγράφονται στο παράρτηµα VI της παρούσας πρόσκλησης που 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής.  

Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια 

του παραρτήµατος VI της παρούσας πρόσκλησης. 

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων  διενεργείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η 

οποία συγκροτείται µε απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που προΐσταται της Ενδιάµεσης 

∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης. Η εν λόγω Επιτροπή είναι τριµελής µε την 

υποχρεωτική συµµετοχή ενός (1) εκπροσώπου της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης 

Κοινοτικών & Άλλων Πόρων. 
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Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται να έχουν εµφανή ή αφανή οικονοµική 

σχέση και εν γένει συνεργασία οποιασδήποτε µορφής µε τους προτείνοντες την ενέργεια 

φορείς. Επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν συγγενικό δεσµό µέχρι και τρίτου βαθµού 

συγγενείας µε τους µετόχους ή και τους νοµίµους εκπροσώπους των προτεινόντων φορέων 

ή και τον ∆ιευθυντή αυτών. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε από τα 

προαναφερόµενα κωλύµατα το µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλει να ζητά την 

εξαίρεσή του. Προς το σκοπό αυτό τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, µετά τον ορισµό 

τους, υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86. 

Στην απόφαση ορισµού των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα καθορίζονται θέµατα 

σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της. 

Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, µε βάση το οριστικοποιηµένο 

αποτέλεσµα της αξιολόγησης, προετοιµάζει τον πίνακα κατάταξης αξιολογηµένων 

προτάσεων που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Κρήτης.  

Για κάθε πράξη που επιλέχθηκε για χρηµατοδότηση και πριν την υπογραφή της Απόφασης 

Ένταξης η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης ενηµερώνει εγγράφως το 

δικαιούχο για την επιλογή της. Συνηµµένα, του αποστέλλεται Σχέδιο της Απόφασης 

Ένταξης, το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (για ενηµέρωση) καθώς και το Σύµφωνο Αποδοχής 

Όρων το οποίο ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της 

Περιφέρειας Κρήτης υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του σύµφωνα µε τις 

προθεσµίες που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης  (ΥΠΑΣΥ∆), 

όπως αυτή ισχύει (σχετικό υπ’ αριθµό 14).  

Μετά την παραλαβή του υπογεγραµµένου Συµφώνου εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης, η 

οποία αποστέλλεται στο ∆ικαιούχο. Αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης αποτελεί το 

Σύµφωνο Αποδοχής Όρων. 

 

Β.11.  Χρηµατοδότηση Πράξης – Πληρωµές ∆ικαιούχου 

Η χρηµατοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου ∆ηµόσια ∆απάνη και προέρχεται από  

Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Μετά την έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης, η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της 

Περιφέρειας Κρήτης µεριµνά για την εγγραφή της πράξης στη συλλογική απόφαση του 

συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του φορέα 

χρηµατοδότησης. 

Ως προϋπολογισµός στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, εγγράφεται το σύνολο της 

Κοινοτικής και Εθνικής συµµετοχής που αντιστοιχεί σε κάθε ∆ικαιούχο στο πλαίσιο της 

αντίστοιχης Πράξης και οι ετήσιες πιστώσεις δεσµεύονται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 

και την πρόοδο υλοποίησης  του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Πράξης. Η 

∆ηµόσια ∆απάνη που καταβάλλεται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, πιστώνεται 

στο λογαριασµό του Φορέα Χρηµατοδότησης της Πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδας και εν 

συνεχεία κατανέµεται στις επί µέρους Πράξεις.  

Μεταξύ του φορέα χρηµατοδότησης των Πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 

συγκεκριµένων κατηγοριών παρέµβασης και της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, ως ∆ικαιούχου, 

δεν προκύπτει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής, καθώς και υποχρέωση 

ΦΠΑ. 
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Η µεταφορά της επιχορήγησης από το φορέα χρηµατοδότησης προς την Αναπτυξιακή 

Σύµπραξη/∆ικαιούχο της πράξης πραγµατοποιείται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:  

α) Η πρώτη δόση ύψους 25% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, αφού ο 

δικαιούχος/συντονιστής υποβάλει στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Κρήτης, Βεβαίωση έναρξης, (σύµφωνα µε την Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια µέσα), η 

οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η οποία περιλαµβάνει τις πραγµατοποιηθείσες 

ενέργειες δηµοσιοποίησης του σχεδίου, προσέλκυσης των ωφελουµένων και επιλογής 

των ωφελουµένων.   

β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, µετά 

την πιστοποίηση από τον δικαιούχο της υλοποίησης τουλάχιστον του 75% του φυσικού 

αντικειµένου της πράξης, και οικονοµικού αντικειµένου ύψους 50% της πρώτης και 

δεύτερης δόσης.   

γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 25% αφορά την πληρωµή του τελικού υπολοίπου 

και πραγµατοποιείται µετά την πιστοποίηση από τον δικαιούχο του 100% του 

υλοποιηθέντος φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Πράξης και την υποβολή στην 

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης των απαιτούµενων σχετικών 

εγγράφων, µε την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης βάσει των αναφερόµενων στο κεφαλαίου 3 της παρούσης  
«βαθµός επίτευξης του στόχου» και η διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις 
(3) µήνες, για το σύνολο των ωφελουµένων. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό 

της αποπληρωµής είναι ανάλογο του ποσοστού εξασφάλισης της δηµιουργίας θέσεων 

απασχόλησης (% ωφελουµένων για τους οποίους εξασφαλίστηκαν θέσεις απασχόλησης x 

25% του πιστοποιηµένου οικονοµικού αντικειµένου). Η µείωση του ποσού της τρίτης 

δόσης λόγω µη εξασφάλισης της δηµιουργίας των θέσεων απασχόλησης επιβαρύνει 

αναλογικά όλους τους εταίρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό της 

Αναπτυξιακής Σύµπραξης.    

Ο ∆ικαιούχος εκδίδει τιµολόγιο επιδότησης για την είσπραξη της επιχορήγησης για τα 

ανωτέρω ποσά. 

Εκτός από το τιµολόγιο αυτό υποβάλλει επίσης στον υπόλογο διαχειριστή του έργου, κατ’ 

ελάχιστο τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

• την Απόφαση Ένταξης του Έργου και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτής,  

• τη σύµβαση επιχορήγησης,  

• το καταστατικό σύστασης της ΑΣ µε τυχόν τροποποιήσεις (θεωρηµένο από το 

Πρωτοδικείο),  

• πιστοποιητικό µη λύσης,  

• πιστοποιητικό µη πτώχευσης, 

• ασφαλιστική ενηµερότητα (πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο επικυρωµένο από το 

φορέα έκδοσης),  

• φορολογική ενηµερότητα (πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο επικυρωµένο από το 

φορέα έκδοσης),  

• πρακτικό συνεδρίασης του ∆Σ της ΑΣ για την εκλογή του Προέδρου του ∆Σ – 

νοµίµου εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, πρακτικό του ∆Σ, µε το 

οποίο αποφασίζεται να τον αντικαταστήσει άλλο πρόσωπο για την υπογραφή της 

σύµβασης, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Σε αντίθετη περίπτωση, 

πρακτικό του ∆Σ µε ορισµό συγκεκριµένου προσώπου από τα µέλη του, για την 

υπογραφή της σύµβασης και συµβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξουσίου.  
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• πρακτικό συνεδρίασης του ∆Σ της ΑΣ για τον ορισµό του ∆ιαχειριστή της ΑΣ. Επίσης 

συµβολαιογραφικό έγγραφο ορισµού πληρεξουσίου, µε το οποίο ο νόµιµος 

εκπρόσωπος εξουσιοδοτεί το ∆ιαχειριστή να παραλάβει αντ΄αυτού από το δηµόσιο 

υπόλογο την επιταγή επιχορήγησης. Στο εν λόγω πληρεξούσιο θα πρέπει να 

αναφέρεται ρητά ότι η ΑΣ εξουσιοδοτεί το ∆ιαχειριστή να είναι ο µόνος δικαιούχος 

πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασµό που έχει ανοιχτεί στην επωνυµία της ΑΣ, να 

καταθέτει την επιχορήγηση στον ειδικό έντοκο λογαριασµό για το Έργο και να είναι 

ο µόνος υπεύθυνος για τη µεταβίβαση της επιχορήγησης προς τους Εταίρους. 

• σφραγίδα της Σύµπραξης. 

Στις πιστοποιήσεις του οικονοµικού αντικειµένου, οι δαπάνες θα πρέπει να αντιστοιχούν σε 

εξοφληµένα τιµολόγια-παραστατικά και να µην υπερβαίνουν το σύνολο του εγκριθέντος 

κόστους.  

Η υπέρβαση του εγκριθέντος κόστους δεν χρηµατοδοτείται. 

Β.12. Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων  

Οι υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων των Πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ µε αριθµ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 

(ΦΕΚ 16/Β’/11-01-2012) και στην Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµ. 

14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β’/27-03-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  καθώς και στο 

συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης». Οι ∆ικαιούχοι θα 

πρέπει ιδίως: 

i. Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και 

ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές 

ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.  

ii. Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της Πράξης όπως αυτά 

θα αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης». 

iii. Να αποστέλλουν στην  Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης 

µηνιαία τα στοιχεία οικονοµικής προόδου και εξαµηνιαία  τα στοιχεία φυσικής 

προόδου της Πράξης και τoυ Υποέργου της.  

iv. Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του ∆ικαιούχου της Πράξης 

που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) 

του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

v. Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 

1828/2006. 

vi. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την Πράξη στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες 

προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, στα Μηνιαία 

∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

vii. Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε 

φακέλους τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ 

ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

viii. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

Πράξεων και για όσο χρόνο ο ∆ικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  όλα 

τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της Πράξης, στην Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης,  στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π., στην Αρχή Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή 
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Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ix. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε 

στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

x. Να τηρούν τους  ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το  ειδικό 

θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της Πράξης ή που τίθενται από την Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. 

xi. Να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του 

Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 

1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006, βάσει των οδηγιών των 

Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία 

αφορούν: 

• Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουµένων 

• Σε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων 

• Σε δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων 

• Στο µορφωτικό επίπεδο ωφελουµένων 

xii. Να υποβάλουν έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση των δράσεων της πράξης, 

έκθεση παρακολούθησης ωφελουµένων αναφορικά µε την προώθηση τους στην 

αγορά εργασίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα XI 

 
Β.13. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Όλοι οι φορείς που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των Τοπικών 

∆ράσεων, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας, όπως 

θεσπίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις 

εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Οι 

φορείς αυτοί αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα 

κοινά-στόχο που απευθύνονται και υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιµοποιούν κάθε 

πρόσφορο µέσο επικοινωνίας που θα συµβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση 

λεπτοµερών πληροφοριών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε 

άτοµα µε αναπηρία. 

 

Κάθε Αναπτυξιακή  Σύµπραξη που αναλαµβάνει την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο 

των Τοπικών παρεµβάσεων εξασφαλίζει ότι όσοι συµµετέχουν σε αυτές είναι ενήµεροι, ότι 

οι εν λόγω δράσεις συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και υλοποιούνται στο πλαίσιο του 

συγκεκριµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Για το σκοπό αυτό ο φορέας (δικαιούχος, 

ανάδοχος κλπ): 

α.   οφείλει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει, να αναγράφει σε εµφανές σηµείο (footer) την 

επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αυτή διατίθεται στο site www.esfhellas.gr και 

αποστέλλεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Η επικοινωνιακή ταυτότητα περιέχει την 

ευρωπαϊκή σηµαία µε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο, το µήνυµα και το λογότυπο του οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθώς 

και το λογότυπο του ΕΣΠΑ µε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

β.   επιµελείται σε συνεργασία µε την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Κρήτης, τρόπους για την κωδικοποίηση της δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων 

επιλογής των συµµετεχόντων/ωφελουµένων, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη 

µέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή,  όπως για παράδειγµα η δηµοσιοποίηση 
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του αριθµού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονόµατος εκάστου 

ωφελουµένου. 

γ.   Επιπλέον, δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που αναλαµβάνει ο φορέας, θα 

εξειδικεύονται, ανάλογα µε τη φύση της πράξης σε συνεργασία µε την Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. 

δ.   Όλοι οι φορείς, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας που 

υλοποιούν, ως προς το φυσικό και  οικονοµικό τους αντικείµενο. 

Β.14. Επικοινωνία – Πληροφόρηση  

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, και άλλες 

διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Κρήτης, και συγκεκριµένα στον κ. Μαρίνο Βλασάκη, τηλέφωνο: 2813-404540 και e-mail: 

mvlasakis@mou.gr. Το τεύχος της παρούσας πρόσκλησης καθώς και τα συνοδευτικά 

έγγραφα αυτής είναι διαθέσιµα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.kriti-aigaio.gr, 

http://www.pepkritis.gr και http://www.espa.gr. Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν 

βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης µε το σύνολο των 

ενδιαφεροµένων της παρούσας πρόσκλησης και ανακοινώνεται σε αυτούς κάθε σχετική 

πληροφορία. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.epanad.gov.gr. 

 

 
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

 
 
 
 
 

Σταύρος Αρναουτάκης 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Προϊσταµένη Υπηρεσίας 

2. Φάκελος Προσκλήσεων  

3. Προϊστάµενοι Μονάδων Α’, Β’, Γ’, ∆’ 

4. Χρονολογικό Αρχείο 

 

Κοινοποίηση 
� Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

o Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα 

o Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων, Μητροπόλεως 3, 10557 Αθήνα 

o Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα  

� Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 

� Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου (EΥΣΕΚΤ), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοραή 4, 105 64, 

Αθήνα  
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Συνηµµένα: 
• Παράρτηµα I : Υπόδειγµα Σχεδίου ∆ράσης  

• Παράρτηµα ΙΙ : Ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή Excel για τη σύνταξη και υποβολή του 

Πίνακα  Συνοπτικού Προϋπολογισµού της Προτεινόµενης Πράξης 

• Παράρτηµα ΙΙΙ : Ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή Excel µε τους πίνακες ανάλυσης του 

προϋπολογισµού των επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία δράσης της Προτεινόµενης 

Πράξης 

• Παράρτηµα ΙV : Αίτηση Χρηµατοδότησης 

• Παράρτηµα V : Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ και οδηγίες συµπλήρωσης 

• Παράρτηµα VI : Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης 

• Παράρτηµα VII: Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 

• Παράρτηµα VIII : Κριτήρια Επιλογής Πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 

• Παράρτηµα IX : «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης» µε αριθµ. 

14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β’/27-03-2008) και οι τροποποιήσεις της και η µε 

αριθµ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β’/11-01-2012) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και ∆ιαδικασία Εφαρµογής για τις δράσεις 

7 και 3 στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. 

• Παράρτηµα X : Οδηγός για ∆ικαιούχους 

• Παράρτηµα XI: Έκθεση παρακολούθησης ωφελουµένων αναφορικά µε την προώθηση 

τους στην αγορά εργασίας  

• Παράρτηµα XII : Νόµος 4019/2011, άρθρο 18: Οργάνωση και λειτουργία 

αναπτυξιακών συµπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

• Παράρτηµα XIIΙ : Νόµος 3879/2010: «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις» 
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