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ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

ΔΡΑΣΗ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Κέντρα 

Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της δράσης είναι να υποστηριχθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο., με πρώτο ορόσημο τη 

σύσταση Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που θα λειτουργήσουν ως «σημεία 

ενημέρωσης» για την Κ.ΑΛ.Ο. και ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών 

επιχειρηματιών/υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών, αλλά και ως δομές υποστήριξης της 

δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, θα χρηματοδοτηθεί, ειδικότερα, η σύσταση και η λειτουργία για δεκαοκτώ (18) 

μήνες Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-

10-2016) για να παρέχουν υπηρεσίες προς τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις. 

H δράση εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας: 2, 4 και 5 του Θεματικού Στόχου 9 της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 9ν του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση. 

 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

   Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: 

α) οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως ισχύει, που 

έχουν λάβει βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. μέχρι και 31/12/2017 και οι Φορείς 

Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 που έχουν λάβει βεβαίωση μετάπτωσης/τροποποίησης 

καταστατικού από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. μέχρι και 31/12/2017, 

β) οι εν δυνάμει Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως 

ισχύει, που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής μέχρι και 31/12/2017 ή εμπρόθεσμη αίτηση μετάπτωσης 

στο Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. και 

γ) όσοι από τους ανωτέρω έχουν υποβάλει αίτηση τροποποίησης καταστατικού μέχρι και τη δημοσίευση 

της παρούσας πρόσκλησης. 

 
  Δεν εντάσσονται:  

Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του 

προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 

234/Α/28.12.2009). 

ΙΙ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 

1407/2013 (άρθρο 1 και 2 ). 

ΙΙΙ.  Οι επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: α) τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α’ και β’ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

    Στην περίπτωση Δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στους τομείς που δεν εφαρμόζεται ο 

Καν.1407/2013 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του, ο Δικαιούχος δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη 

μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του 

κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού και εφόσον υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, κατά την αξιολόγηση, στην οποία θα αναφέρει 
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ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο 

εργασιών. 

Επισημαίνεται ότι εντάσσονται στη δράση οι Δικαιούχοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται και σε άλλους 

τομείς πέραν των ανωτέρω εξαιρουμένων και το επιχορηγούμενο προσωπικό θα απασχοληθεί στις μη 

εξαιρούμενες δραστηριότητες. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθεί η σύσταση και η λειτουργία για δεκαοκτώ (18) μήνες 

Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-

2016) για να παρέχουν υπηρεσίες προς τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Οι παραπάνω φορείς – υποψήφιοι Δικαιούχοι Κρατικής Ενίσχυσης (εφεξής Δικαιούχοι), θα πρέπει να 

έχουν ως καταστατικό σκοπό: 

1. την ενημέρωση και πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο για ζητήματα Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, 

2. την υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην περιοχή 

που δραστηριοποιούνται και 

3. την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., μέσω της παροχής 

υπηρεσιών συμβουλευτικής. 

 

Επιπλέον, επικουρικά, δύνανται να έχουν ως καταστατικό σκοπό τα ακόλουθα: 

4. τη δικτύωση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε τοπικό επίπεδο σε παραγωγικές συνέργειες (clusters),  

5. τη διασύνδεση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας με μεμονωμένα εγχειρήματα ή δίκτυα του 

εξωτερικού, 

6. τη δημοσιοποίηση και διάδοση του θεσμού της Κ.ΑΛ.Ο. σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 

καθώς και τη διάδοση καλών πρακτικών και 

7. τη συνεργασία με φορείς ένταξης και προώθησης στην απασχόληση. 

 

   Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση για τα Κέντρα Στήριξης 

Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. οι Δικαιούχοι θα πρέπει:  

 

1. α. να είναι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο, δηλαδή να έχουν λάβει βεβαίωση εγγραφής ή 

μετάπτωσης/τροποποίησης καταστατικού από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. μέχρι και 31/12/2017,  

β. ως εν δυνάμει Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο μέχρι 

και 31/12/2017 ή εμπρόθεσμη αίτηση μετάπτωσης στο Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο., να διαθέτουν 

βεβαίωση εγγραφής ή μετάπτωσης/τροποποίησης καταστατικού από το Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. και  

γ. όσοι από τους ανωτέρω έχουν υποβάλει αίτηση τροποποίησης καταστατικού μέχρι και τη 

δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, να διαθέτουν βεβαίωση τροποποίησης καταστατικού.  

2. Να διαθέτουν βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. και να έχουν υποβάλει αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων στο Γενικό Μητρώο 

Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., όπου απαιτείται.  

3. Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και να έχουν έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα για 

την οποία υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης. 

4. Να διαθέτουν καταστατικούς σκοπούς, όπως ορίζεται παραπάνω στην Ενότητα «3. Προϋποθέσεις 

συμμετοχής», στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

5. Να διαθέτουν τον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 70.2–«Δραστηριότητες παροχής 

συμβουλών διαχείρισης». 

6. Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ή να δεσμεύονται ότι θα προσλάβουν τουλάχιστον δύο (2) 

υπαλλήλους/στελέχη πλήρους απασχόλησης για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης.  

Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα τυπικά προσόντα:  

 Στέλεχος 1ο: πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικών επιστημών ή πτυχιούχος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στις οικονομικές επιστήμες και σε 

κάθε περίπτωση με τουλάχιστον 2ετή συναφή επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε εντός 

των τελευταίων 5 ετών. Υποχρεωτική είναι και η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα 

επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Στέλεχος 2ο: πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη τουλάχιστον μονοετή 

προϋπηρεσία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, η οποία αποκτήθηκε εντός των τελευταίων πέντε 

(5) ετών. Υποχρεωτική είναι και η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, 

υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. 

Στην περίπτωση και μόνο που ο Δικαιούχος έχει τη νομική μορφή του συνεταιρισμού 

εργαζομένων, το 1ο Στέλεχος ή/και το 2ο Στέλεχος μπορούν να είναι 
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αυτοαπασχολούμενοι/μέλη του συνεταιρισμού που θα διαθέτουν τα ανωτέρω 

αναφερόμενα τυπικά προσόντα. 

7. Ένας τουλάχιστον εξ’ αυτών (Στέλεχος 1 ή 2), όπως περιγράφονται ανωτέρω θα πρέπει να είναι και 

μέλος του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης.  

8. Να λειτουργούν ως Σημεία Ενημέρωσης (info-point) και Κέντρα Στήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης (που είναι δεκαοκτώ (18) μήνες) με δυνατότητα παράτασης ολοκλήρωσης 

της πράξης για 2 μήνες.  

9. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν άλλο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο οποίος δεν ταυτίζεται 

με τον απαιτούμενο από την Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι οι άλλες δραστηριότητες δεν δύνανται να 

χρηματοδοτηθούν από την παρούσα πρόσκληση και θα πρέπει να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός τους, 

καθώς και το αντίστοιχο κόστος τους.  

10. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

11. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β' ή Γ' κατηγορίας).  

12. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 

Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 

αγορά. 

13. Το Κέντρο Στήριξης θα πρέπει να στεγάζεται σε δίχωρο ισόγειο χώρο τουλάχιστον τριάντα (30) τ.μ. 

στον οποίο θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι ο 

Δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση 

της πράξης και ιδίως όσον αφορά τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο 

αφίσα σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014-2020 (σε ελάχιστο Α3) αναφορικά 

με τη συνδρομή του διαρθρωτικού ταμείου στη υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που θα υποδειχθούν. 

14. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι σε άμεση συνέργεια με τις δράσεις που περιγράφονται και 

σχεδιάζεται να υλοποιηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο της Επενδυτικής 

Προτεραιότητας 9.5 και προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

15. Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν θα είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης και έως και δέκα οκτώ (18) μήνες από την 

έκδοσή της. 

16. Κάθε δυνητικός Δικαιούχος δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση ανά Περιφερειακή Ενότητα και 

ανά ΑΦΜ. 

17. Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν 

έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές. 

18. Οι Δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν μπορούν να ενισχυθούν από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα 

για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. 

19. Ορίζεται Υπεύθυνος της Πράξης που προέρχεται από τον Δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία 

της πράξης. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής 

υποστήριξης της πράξης. Ο Υπεύθυνος της πράξης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα 

δικαιολογητικά υλοποίησης, καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στην 

πράξη. Ο Υπεύθυνος της Πράξης, επίσης, είναι αρμόδιος για την επικοινωνία του Δικαιούχου με τον 

ΕΦ. 

 

   Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στη δράση, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 

1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).  

  Όλα τα ανωτέρω προαπαιτούμενα αποτελούν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. 

Η μη ικανοποίηση κάθε μιας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού των υποβαλλόμενων προτάσεων 

των Δικαιούχων. Η μη ικανοποίηση τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προτεινόμενης πρότασης. 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των πράξεων ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. 

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να λειτουργήσει το σημείο info-point, το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες από την απόφαση ένταξης και να ενημερώσει σχετικά τον ΕΦ. 

 

 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

   Απαραίτητες δραστηριότητες κάθε προτεινόμενης πράξης αποτελούν οι δραστηριότητες ενημέρωσης 

και πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο για ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 
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καθώς και συμβουλευτικής: α) σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και 

β) σε νέους (start-up) και υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.  

 

 Στο πλαίσιο της Α΄ Δέσμης Ενεργειών: Εκκίνηση λειτουργίας και παροχή υπηρεσιών από 

τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ως Σημεία Ενημέρωσης (info-point) και Κέντρα Στήριξης, οι Δικαιούχοι 

θα πρέπει να λειτουργήσουν ως Κέντρα Στήριξης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., δημιουργώντας σημείο 

ενημέρωσης (info-point) για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης και υλοποιώντας 

δράσεις δημοσιότητας. 

 

   Οι Δράσεις της Α’ Δέσμης Ενεργειών απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό και σε κάθε περίπτωση σε 

φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και 

σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών (μη νομικά πρόσωπα). 

 

   Ενδεικτικά, η ενημέρωση περιλαμβάνει ενότητες όπως: 

 Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.),  

 Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.,  

 Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.,  

 Πηγές χρηματοδότησης,  

 Τυπικές Διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο. / επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, 

 Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς 

Κ.ΑΛ.Ο.). 

 

   Οι δράσεις δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν από τα Κέντρα Στήριξης στοχεύουν στη διάχυση της 

ιδέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος του info-point 

είναι η παροχή γενικής πληροφόρησης στους πολίτες για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της 

ανάπτυξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη διάθεση ενημερωτικού υλικού, τη 

διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και τη χρήση άλλων προωθητικών ενεργειών. 

 

 

 Στο πλαίσιο της Β’ Δέσμης Ενεργειών: Υποστήριξη υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς 

και φυσικών προσώπων που ενδιαφέρονται για ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο., μέσω παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα παρέχονται στα Κέντρα Στήριξης υπηρεσίες υποστήριξης και 

συμβουλευτικής σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κατά τα πρώτα βήματα λειτουργίας τους (start-up) και πιο 

εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης κυρίως σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που βρίσκονται σε ανώτερο σημείο 

επιχειρηματικής ωριμότητας (υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.), καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που 

ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

 

  Οι υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες ενότητες: 

• Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο, 

• Κοινωνικό marketing plan, 

• Λογιστική υποστήριξη-συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις, σχέσεις 

με το δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Σ.ΕΠ.Ε.), συμβουλευτική marketing και προώθησης προϊόντων ανάλογα με τη 

ζήτηση), 

• Νομική υποστήριξη-συμβουλευτική (π.χ. ασφαλιστική νομοθεσία και εργασία στην Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία, τυπικές διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, κατάρτιση 

καταστατικού, υποστήριξη συνεργατικής λειτουργίας), 

• Υποστήριξη προετοιμασίας αιτήσεων χρηματοδότησης. 

 

  Οι ως άνω παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Β’ Δέσμης Ενεργειών από τους Δικαιούχους 

αποτελούν έμμεση κρατική ενίσχυση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που θα τις λάβουν, και υπάγονται 

στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 

minimis). 

   

    

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΔΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

   Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας 

Προδημοσίευσης, θα ορισθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Η μέγιστη συνολική 

χρηματοδότηση προς τους Δικαιούχους μπορεί να ανέλθει σε 80.000,00€. 
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   Και για τις δύο Δέσμες Ενεργειών (Α’ & Β΄) ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των 

δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης. 

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης είναι οι εξής: 

Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης 

Ανώτατο 

ποσοστό/ποσό 

Κατηγορίας Δαπάνης 

στον επιχορηγούμενο 

προϋπολογισμό της 

πράξης 

1 

Λειτουργικά έξοδα (ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού 

χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και 

κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, 

ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες 

δαπάνες)  

20% 

2 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική, 

λογιστική υποστήριξη) 

20% 

3 

Δαπάνες για αμοιβές αυτοαπασχολούμενων/ 

μελών (περιλαμβάνονται δαπάνες για 

αμοιβές αυτοαπασχολούμενων/μελών που 

θα απασχοληθούν στο Κέντρο Στήριξης). 

Αφορά μόνο συνεταιρισμούς 

εργαζομένων 

60% 

4 

Δαπάνες προβολής - δημοσιότητας και 

δικτύωσης (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού 

υλικού, έξοδα διοργάνωσης 

εκδηλώσεων/ημερίδων, σχεδιασμός και 

κατασκευή ιστοσελίδας)  

10% 

5 

Προμήθεια αναλωσίμων (περιλαμβάνονται 

δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε 

άμεση σχέση με τη λειτουργία του 

Δικαιούχου)  

3% 

6 
Μισθολογικό κόστος για υφιστάμενες/νέες 

θέσεις εργασίας  
60% 

7 
Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική 

μίσθωση εξοπλισμού/λογισμικού 
10% 

8 
Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής 

κλίμακας 
1.500,00€ 

9 Δαπάνες μετακινήσεων 1% 

 

 Τα ποσοστά και ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά για κάθε 

κατηγορία δαπάνης και αφορούν στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό της υποβαλλόμενης πράξης.  

 Απαγορεύονται ρητά και δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δαπάνες για μελέτες 

πάσης φύσεως.  

 Στο μισθολογικό κόστος των υφιστάμενων/νέων θέσεων εργασίας συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος αυτό δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 

τα κατώτατα όρια που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει να είναι σύμφωνο με τη με αρ. πρωτ. 

110427/ΕΥΘΥ 1020/20.102016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) - Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

 Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση στην παρούσα δράση ΕΜΕ μισθωτής 

εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο φορέα (π.χ. ΟΑΕΔ). 

 Στην περίπτωση των συνεταιρισμών εργαζομένων οι δαπάνες για αμοιβές 

αυτοαπασχολούμενων/μελών δεν μπορούν να υπερβαίνουν το επιλέξιμο μισθολογικό κόστος των 

υφιστάμενων/νέων θέσεων εργασίας (στην περίπτωση που περιλαμβάνεται σχετική δαπάνη στην 

αίτηση χρηματοδότησης).  
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 Οι πιστοποιημένες δαπάνες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

 Η δαπάνη για διαμόρφωση χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

1.500,00€.  

 Το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης 

του Δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500,00€. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα 

θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ.  

 

   Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 

προτεινόμενων πράξεων ορίζεται έως δύο (2) μήνες από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου μόνο για 

δαπάνες μισθολογικού και λειτουργικού κόστους που αφορούν στους δεκαοκτώ (18) μήνες λειτουργίας 

του Κέντρου Στήριξης αλλά αποδίδονται μεταγενέστερα. 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, ανά Άξονα Προτεραιότητας, που διατίθεται για την ένταξη 

πράξεων στην πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 11.200.000,00€ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά 

Άξονα προτεραιότητας και κατά κατηγορία περιφέρειας, θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και 

ειδικό στόχο ως ακολούθως:  

 

Πίνακας 2 (i) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9v 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: i 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
/ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) (4) 

1 113/9vi.1 ΛΑΠ 4.160.000,00€ 

2 113/9vi.1 ΜΕΤ 

2.800.000,00€ 

3 113/9vi.1 ΠΑΠ 2.640.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 9.600.000,00€ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                     

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ  11 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ  19 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  5 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                             

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 

ΣΥΝΟΛΟ  10 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                        

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 3 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 7 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  52 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                   

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  4 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                        

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                   

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ  10 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  6 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 2 

ΣΥΝΟΛΟ  9 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ  35 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  8 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ  8 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 3 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 5 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 9 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 2 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 4 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 

ΣΥΝΟΛΟ  33 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  33 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΔΡΟΣ) 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ (ΘΗΡΑ, ΙΟΣ, ΣΙΚΙΝΟΣ, 

ΑΝΑΦΗ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ) 
1 
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Πίνακας 2 (ii) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9v 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: i 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
/ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) (4) 

2 113/9vi.1 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 640.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 640.000,00€ 

 

Πίνακας 2 (iii) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9v 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: i 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
/ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) (4) 

3 113/9vi.1 NOTIO AΙΓΑΙΟ 960.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 960.000,00€ 

 

  Ο Ενδιάμεσος Φορέας δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά κατηγορία περιφέρειας ή και 

να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους 

Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας. 

 

 

8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ, 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΛΕΙΨΟΙ, ΛΕΡΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ) 

1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΑΣΟΣ) 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ (ΚΩΣ, ΝΙΣΥΡΟΣ) 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ(ΚΙΜΩΛΟΣ, ΜΗΛΟΣ, 
ΣΕΡΙΦΟΣ, ΣΙΦΝΟΣ) 

1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΜΥΚΟΝΟΣ) 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ (ΝΑΞΟΣ, ΑΜΟΡΓΟΣ) 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ (ΠΑΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ) 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ(ΜΕΓΙΣΤΗ, ΡΟΔΟΣ, ΣΥΜΗ, 
ΤΗΛΟΣ, ΧΑΛΚΗ) 

1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ (ΣΥΡΟΣ) 1 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ (ΤΗΝΟΣ) 1 

ΣΥΝΟΛΟ  12 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  12 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.ΑΛ.Ο. ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

140 
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  Ο μέγιστος αριθμός Κέντρων Στήριξης που δύναται να συσταθούν ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή 

Ενότητα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

9.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και 

αξιολογούνται από τον ΕΦ προκειμένου να επιλεγούν οι προτάσεις / πράξεις που θα ενταχθούν. 

Αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης θα είναι η κατάρτιση ενός πίνακα κατάταξης με τους 

υποψηφίους Δικαιούχους, ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην παρούσα δράση είναι η συγκριτική. Αξιολογείται το 

σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί κατά την χρονική περίοδο, η οποία θα ορίζεται ρητά στην 

Πρόσκληση. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) Πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά 

βαθμολόγησης βάσει της γεωγραφικής κατανομής καθώς και πίνακας με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις 

χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την 

εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια: 

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/ομάδα κριτηρίων 

 

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό 

πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ με δυνατότητα αρχικού ελέγχου συμβατότητας 

της πρότασης από το σύστημα, όπου ελέγχεται εάν: 

 Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται 

στην Πρόσκληση. 

Στη συνέχεια εξετάζεται: 

 Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων που 

ορίζονται στην πρόσκληση.  

 Εάν o Δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο 

έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. αποφάσεις Διαχειριστή ή Διοικούσας Επιτροπής 

του Φορέα, καταστατικά φορέων, Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλπ) που 

υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία προσδιορίζονται στην 

πρόσκληση.  

 Εάν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η εγκεκριμένη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα 

έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα η αίτηση χρηματοδότησης πράξης, 

υπογεγραμμένη από το Διαχειριστή ή την Διοικούσα Επιτροπή του Δικαιούχου και τα λοιπά στοιχεία 

που προσδιορίζονται στην πρόσκληση από τον ΕΦ. 

 Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος. 

 Η μη περαίωση του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 Εάν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση 

σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013. 

 Εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς 

στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης. 
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 Εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 

 Εάν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του Δικαιούχου ή άλλων 

αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

 Αν εκκρεμεί εις βάρος του Φορέα της πρότασης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης 

με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Αν διασφαλίζεται συμβατότητα με τους Κανονισμούς των Κρατικών Ενισχύσεων, αν πληρούνται όλες 

οι προϋποθέσεις του Καν.(Ε.Ε.) 1407/2013, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 5 του 

Καν.(Ε.Ε.) 1407/2013 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), αν 

ο Δικαιούχος της ενίσχυσης δεν έχει ενισχυθεί ή αν ενισχυθεί δεν θα χρηματοδοτηθεί από άλλο 

Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, με εξαίρεση τη χρήση Χρηματοδοτικών εργαλείων υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για την υλοποίηση του ίδιου έργου. 

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Α΄: 

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους 

αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των 

προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος. 

 

 ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων (Α) 

Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με κριτήρια, τα οποία 

διακρίνονται σε ομάδες και είναι είτε δυαδικά κριτήρια (ΝΑΙ/ΟΧΙ) είτε βαθμολογούμενα κριτήρια ως 

ακολούθως: 

 

1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:  

Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης (Α)  

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται η: 

 Σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης (Α1) ως προς τα 

βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης,  

 Τήρηση των βασικών προϋποθέσεων (Α2) υπαγωγής Δικαιούχου έτσι όπως αυτές περιγράφονται 

στην Πρόσκληση (πχ. Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. βάσει του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει κλπ) και  

 Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης (Α3) ως προς την περίοδο 

επιλεξιμότητας του προγράμματος και του χρονικού διαστήματος ισχύος του καθεστώτος 

κρατικών ενισχύσεων που έχει επιλεγεί κάθε φορά για την πράξη. 

 Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/όχι) και η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει σε όλα τα παραπάνω 

την τιμή ΝΑΙ. 

 

2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:  

Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου (Β) 

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται η: 

 Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων (Β1) για την προτεινόμενη πράξη,  

 Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του 

Οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 2017-2023 (Β2), 

 Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων (Β3). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια αντικειμενική και νομική 

έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις/ οδηγίες για την αξιολόγηση του κριτηρίου της 

συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, 

σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης (Β4). Εξετάζεται εάν η 

προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε 
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διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.  

 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (Β5). Εξετάζεται πώς η πράξη 

διασφαλίζει ή μεριμνά για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. 

 Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/όχι) και η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει σε όλα τα παραπάνω 

την τιμή "ΝΑΙ". 

 
3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

Σκοπιμότητα πράξης (Γ) - (Συντελεστής Στάθμισης 80%) 

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται η: 

 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης (Γ1) 

Εξετάζεται εάν η πράξη συμβάλλει στη στήριξη και ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας και στην προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των ευάλωτων και 

ειδικών ομάδων του πληθυσμού. 

 Αποδοτικότητα της Πράξης (Γ2) - Βαρύτητα κριτηρίου 50% 

Εξετάζεται η εμπειρία και επάρκεια του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. να υλοποιήσει την προτεινόμενη Πράξη ή / 

και η πιθανή ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων και άλλων πηγών εσόδων ή/ και η 

τεκμηριωμένη παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου. Συγκεκριμένα, εξετάζεται: 

o Γ2.1 Εάν έχει κατανείμει τις αρμοδιότητες στα Στελέχη 1 και 2, βάσει των τυπικών και 

επαγγελματικών προσόντων που διαθέτουν, ώστε να υπάρχει επαρκής και αποδοτική 

υλοποίηση της πράξης (παρεχόμενες υπηρεσίες Δέσμης Ενεργειών Α΄ και Β΄ της 

Πρόσκλησης) (Βαρύτητα υποκριτηρίου 20%, τιμή: 10 επαρκώς και τιμή: 0 μη επαρκώς). 

o Γ2. 2 Η συμμετοχή σε δίκτυα του νόμου 4430/2016 ή αποδεδειγμένη οικονομική συνεργασία 

με άλλους φορείς (Βαρύτητα υποκριτηρίου 30%, τιμή: 10 αν ο Φορέας έχει συμπράξει με 

άλλους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή αν συμμετέχει σε Ενώσεις Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., τιμή: 7 αν έχει τυπική 

συνεργασία ή συμμετέχει σε τυπική δικτύωση με άλλους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. με δύο τουλάχιστον 

Φορείς, τιμή: 5 αν έχει οικονομική συνεργασία με έναν τουλάχιστον Φορέα Κ.ΑΛ.Ο., η οποία 

κοστολογείται σε τουλάχιστον 2.000,00€ και τιμή: 0 αν δεν έχει τίποτα από τα παραπάνω). 

o Γ2.3 Η προηγούμενη λειτουργία του Φορέα/Κέντρου Στήριξης με ετήσιο τζίρο άνω των 

2.000,00€ σε ΚΑΔ σχετικό με την παρούσα πρόσκληση (Βαρύτητα υποκριτηρίου 50%, τιμή: 

10 για ετήσιο τζίρο άνω των 2.000,00€, τιμή: 5 για ετήσιο τζίρο από 1.001,00-2.000,00€ και 

τιμή: 0 αν ο ετήσιος τζίρος είναι έως 1.000,00€). 

 Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση (Γ3) - Βαρύτητα κριτηρίου 50% 

Εξετάζεται η εμπειρία και τα τυπικά προσόντα των εργαζομένων ή /και των μελών του Φορέα 

Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και η συνάφεια αυτών με το ενισχυόμενο αντικείμενο δραστηριότητας. Επιπλέον, 

εξετάζεται η διατηρησιμότητα θέσεων εργασίας, όπως προσδιορίζεται στην Πρόσκληση. 

Ειδικότερα, εξετάζεται εάν: 

o Γ.3.1 Το στέλεχος 1 και το στέλεχος 2 διαθέτουν τους τίτλους σπουδών, την επαγγελματική 

εμπειρία και τις γνώσεις χειρισμού Η/Υ που ορίζονται στην πρόσκληση (Βαρύτητα 

υποκριτηρίου 10%, 10 βαθμοί) 

o Γ3.2 Και το δεύτερο στέλεχος (πέρα από το πρώτο που υποχρεωτικά είναι μέλος) είναι μέλος 

του φορέα/Κέντρου Στήριξης (Βαρύτητα υποκριτηρίου 20%, 10 βαθμοί αν είναι μέλος και 0 

βαθμοί αν δεν είναι μέλος) 

o Γ3.3 Επιπλέον, σχετική προϋπηρεσία για το στέλεχος 1, πέρα από την οριζόμενη ως 

υποχρεωτική (έως 5 επιπλέον έτη) (Βαρύτητα υποκριτηρίου 20%, 2 βαθμοί για κάθε 

επιπλέον έτος) 

o Γ3.4 Επιπλέον, σχετική προϋπηρεσία για το στέλεχος 2, πέρα από την οριζόμενη ως 

υποχρεωτική (έως 5 επιπλέον έτη) (Βαρύτητα υποκριτηρίου 10%, 2 βαθμοί για κάθε 

επιπλέον έτος) 
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o Γ3.5 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών για κάποιο στέλεχος (1 και 2) πέρα από τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση ως υποχρεωτικά (Βαρύτητα υποκριτηρίου 10%, 5 βαθμοί για κάθε στέλεχος 

με μεταπτυχιακό τίτλο) 

o Γ3.6 Διδακτορικός τίτλος σπουδών για κάποιο στέλεχος (1 και 2) πέρα από τα οριζόμενα ως 

υποχρεωτικά (Βαρύτητα υποκριτηρίου 10%, 5 βαθμοί για κάθε στέλεχος με διδακτορικό 

τίτλο) 

o Γ3.7 Επιπλέον τίτλος σπουδών (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) πέρα των προβλεπομένων για 

κάθε ένα από τα στελέχη 1 και 2 σε οικονομικές, νομικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες 

(Βαρύτητα υποκριτηρίου 10%, 5 βαθμοί για κάθε στέλεχος με πρόσθετο τίτλο) 

o Γ3.8 Το στέλεχος 2 διαθέτει πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε οικονομικές, νομικές ή 

ανθρωπιστικές επιστήμες (Βαρύτητα υποκριτηρίου 10%, τιμή 10). 

 

Τα κριτήρια της Ομάδας Γ αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα 0-10) ή είναι δυαδικά 

(ναι/όχι).  

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Γ) 

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός (0) 

και ΝΑΙ στο κριτήριο Γ1. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης αποτελεί η επιλογή βαθμολογίας 

μεγαλύτερης του μηδενός (0) στο σύνολο των επιμέρους κριτηρίων της Ομάδας. Η μέγιστη 

βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 100 βαθμοί. Ως ελάχιστο όριο θετικής 

αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 30. 

 
4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (Δ) - (Συντελεστής Στάθμισης 20%)  

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται: 

 Το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης (Δ1) - Βαρύτητα 

κριτηρίου 50% 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 

προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησής της. Πιο συγκεκριμένα 

εξετάζεται εάν ο φορέας έχει ήδη προσλάβει τα απαιτούμενα στελέχη για την υλοποίηση της 

πράξης (τιμή: 10 για δύο στελέχη, 5 για ένα στέλεχος και 1 για κανένα στέλεχος). 

 Ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών (Δ2) - Βαρύτητα κριτηρίου 50% 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που 

εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται τόσο η ύπαρξη 

μισθωτηρίου/παραχωρητηρίου για χώρο που διαθέτει προδιαγραφές για ΑΜΕΑ (τιμή: 10) ή η 

ύπαρξη μισθωτηρίου/παραχωρητηρίου για χώρο που δεν διαθέτει προδιαγραφές για ΑΜΕΑ (τιμή: 

5) όσο και η μη ύπαρξη μισθωτηρίου/παραχωρητηρίου (τιμή: 1). 

Τα κριτήρια αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα 0-10) 

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Δ) 

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδενός 

(0). Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 10. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

i) Ομάδα Κριτηρίων (Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)  

ii) Ομάδα Κριτηρίων (Β) ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ) 

iii) Ομάδα Κριτηρίων (Γ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥30,0. 

Προϋπόθεση για Θετική Αξιολόγηση στην Ομάδα Κριτηρίων Γ είναι τόσο η συνολική βαθμολογία να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση του 30 όσο και η τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο Γ1. 

iv) Ομάδα Κριτηρίων (Δ) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 10,0 

 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
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Η παρούσα Προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ουδεμία έννομη δέσμευση του ∆ημοσίου 

και ιδιαίτερα της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΣΠΑ ΑπΚΟ γεννά ως προς τους αναφερόμενους όρους και 

προϋποθέσεις στην τελική Πρόσκληση του Προγράμματος. Η Ειδική Υπηρεσία ΕΣΠΑ ΑπΚΟ διατηρεί 

αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, που αναφέρονται στην παρούσα Προδημοσίευση.  

Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.ypakp.gr 

ή/και του ΕΦ, του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr , και στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr. 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής θα οριστούν στην απόφαση πρόσκλησης 

της δράσης. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών 

Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).  

http://www.ypakp.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/

