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Α.Π.: /  3265 

      
Προς:  

 - Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, 
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 

 

 
ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4412 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ΠΔ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 
2. Το Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) και ισχύει σήμερα. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Το Π.Δ. 140/27.10.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
202855/27.12.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4400/Β/30.12.2016) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Την υπ. αριθμ. 95/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η ανακήρυξη του εκλεγμένου 
Περιφερειάρχη Ηπείρου και των εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
6. Την υπ’ αριθμ. 32679/ΕΥΘΥ 333/23.03.2015 (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση με την οποία αναδιαρθρώθηκε η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικαταστάθηκε η με 
αρ πρωτ. 41544/Γ΄ΚΠΣ 279/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006. 
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013). 
11. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (107(1)-05.2016), όπως τροποποιείται και ισχύει. (2016/C262/01). 
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 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
 Κωδ. Απόφασης:13994 Σελίδα 2 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

12. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 
2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014, όπως τροποποιείται και ισχύει. 
13. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2020) 4706 final/7-7-2020 «για την τροποποίηση της εκτελεστικής 
απόφασης C(2014) 10172 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος για την στήριξη από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια της Ηπείρου στην Ελλάδα».  
14. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-18 Υπουργική Απόφαση με θέμα αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 
1020/20-10-16 (ΦΕΚ Β3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ.81986/ΕΥΘΥ 
712/31-7-15 (ΦΕΚ Β1822) υπουργικής απόφασης "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», όπως ισχύει. 
15. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση». 
16. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και ισχύει. 
17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 126829/EΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784/Β’) και θέμα: "Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014?2020, 
σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014», όπως τροποποιείται και ισχύει. 
18. Την με αριθ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 
19. Τον Ν. 4430/2016 για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 
205/Α’/31-10-2016), όπως ισχύει. 
20. Την με αριθμ. 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) υπουργική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
21. Την με αριθμ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία αυτή όσον αφορά στη 
διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 
22. Τη με αριθ. πρωτ. 1949/7.8.2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 6Φ867Λ9-5ΥΘ) για τη σχετική πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων, όπως τροποποιήθηκε με την 2287/9-9-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΧ8Ζ7Λ9-ΑΟΓ). 
23. Τη με αριθ. πρωτ. 585/3.3.2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: ΩΓ4Β7Λ9-ΡΩΑ) με θέμα ορισμός αξιολογητών για 
την δράση «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 
2020. 
24. Τη με αριθ. πρωτ. 586/3.3.2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 6ΖΞΘ7Λ9-8ΕΥ) με θέμα Σύσταση Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής για τη δράση «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ήπειρος 2014 – 2020. 
25. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης των επενδυτικών 
προτάσεων τα οποία αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ. 
26. Τη με αριθ. πρωτ. 2613/13.10.2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 67Σ87Λ9-ΠΔΜ) με θέμα Κατάλογος Δυνητικών 
Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων στη δράση «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020. 
27. Την εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης για την πράξη με κωδικό ΗΠΕ10-0352622, αναφορικά με τον Κατάλογο Δυνητικών 
Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων στη δράση «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ 2613/13-10-2021).  
28. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 2810/2-11-2021 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της πρόσκλησης 97/2020 
με τίτλο Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 
2020. 
29. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενστάσεων όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της 
πρότασης τα οποία αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ και ειδικότερα στο υπ’ αριθ. 1/16-11-2021 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων. 
30. Τη με αριθ. πρωτ. 2982/19.11.2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: ΩΥ047Λ9-ΝΙΥ) με θέμα «Κατάλογος Δυνητικών 
Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων στη δράση «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020». 
31. Την με αριθ. πρωτ. 3264/17-12-2021 εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 

 

Αποφασίζει  

 την Ένταξη Πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.093.235,95€.  

ΑΔΑ: ΩΤ0Σ7Λ9-ΧΡΘ
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A. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας, έχει ως εξής: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

8 - Ήπειρος 

5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.093.235,95 

ΣΥΝΟΛΟ 1.093.235,95  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Τα στοιχεία του συνόλου των Πράξεων που εντάσσονται / τροποποιούνται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Άξονα 
Προτεραιότητας /Κατηγορία Περιφερειών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα. 

 

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 
1,093,235.95 €. και έχει τα παρακάτω στοιχεία:  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ  

(ΚΩΔ. Εναρίθμου)* 

Ενεργός Ενάριθμος 
(που συνεχίζει να 

πληρώνει την 
πράξη) 

Πρόταση εγγραφής 
Δημόσια 
Δαπάνη 

ΕΠ0181 2021ΕΠ01810032 NAI Νέο Έργο ΠΔΕ 1.093.235,95 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό. 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς 

των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο. 

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης: 

- Υποχρεούνται στην τήρηση των προβλεπόμενων περί έκδοσης άδειας λειτουργίας ή γνωστοποίησης, καθώς και των 

λοιπών  γενικών ή ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης που κάθε φορά ισχύουν 

- Οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΥΔ Ηπείρου τα απαιτούμενα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της  μείωσης 

του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

- Δύνανται να κάνουν χρήση της ρήτρας ευελιξίας μόνο εφόσον το έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης 

χρηματοδότησης (έντυπο Ι2) 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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 Κωδ. Απόφασης:13994 Σελίδα 4 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 Συνημμένα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης  

 

Εσωτερική διανομή:  

- Χρονολογικό Αρχείο 
- Φάκελος πράξης  
- Προϊστάμενος ΕΔΑ 
- Προϊσταμένοι Μονάδων Α,Β,Γ  

   

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤ0Σ7Λ9-ΧΡΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
 Κωδ. Απόφασης:13994 Σελίδα 5 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 8 - Ήπειρος 

ΑΑ 
ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ 
/ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

(Εταιρικό σχήμα) 

ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕ

ΝΟΣ Π/Υ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

1 5155004 

Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής 

και αλληλέγγυας οικονομίας 

(ΚΑΛΟ)_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ 

ΝΟΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ''ΚΟΙΣΠΕ ΘΥΑΜΙΣ'' 

[ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ] 

[ΗΠΕ10-0356340] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - 
997095702 

15/12/2021 15/10/2023 22.00 84.611,97 14.818,45 0,00 99.430,42  

2 5158690 

EPIRUS SOCIAL HUB [ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε.] 

[ΗΠΕ10-0138624] 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ - 
998097281 

15/12/2021 14/10/2023 22.00 86.860,00 13.140,00 0,00 100.000,00  

3 5158691 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ [ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΤ] 

[ΗΠΕ10-0142458] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - 

997682670 

15/12/2021 14/10/2023 22.00 78.542,30 18.457,70 0,00 97.000,00  

4 5158692 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ 

ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ [ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ] 

[ΗΠΕ10-0195204] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Adventure Therapy - 
996839746 

15/12/2021 14/10/2023 22.00 89.900,51 9.728,82 0,00 99.629,33  

ΑΔΑ: ΩΤ0Σ7Λ9-ΧΡΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
 Κωδ. Απόφασης:13994 Σελίδα 6 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 8 - Ήπειρος 

ΑΑ 
ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ 
/ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

(Εταιρικό σχήμα) 

ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕ

ΝΟΣ Π/Υ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

5 5158693 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΑΛΥΣΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Ε [ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ] 

[ΗΠΕ10-0298423] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΑΔΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ - 996988217 

15/12/2021 14/10/2023 22.00 47.177,90 4.830,00 0,00 52.007,90  

6 5158694 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

[ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ] 

[ΗΠΕ10-0298624] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - 
996839144 

15/12/2021 14/10/2023 22.00 87.044,23 12.821,63 0,00 99.865,86  

7 5158695 

Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

[ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΤΑ ΨΗ] 

[ΗΠΕ10-0310498] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΤΑ 
ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ - 997093813 

15/12/2021 14/10/2023 22.00 81.980,00 9.420,00 0,00 91.400,00  

8 5158696 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

«ΚΙΜΩΛΙΑ» [ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ] 

[ΗΠΕ10-0330342] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΚΙΜΩΛΙΑ - 996839088 

15/12/2021 14/10/2023 22.00 65.529,38 2.760,00 0,00 68.289,38  

ΑΔΑ: ΩΤ0Σ7Λ9-ΧΡΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
 Κωδ. Απόφασης:13994 Σελίδα 7 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 8 - Ήπειρος 

ΑΑ 
ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ 
/ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

(Εταιρικό σχήμα) 

ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕ

ΝΟΣ Π/Υ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

9 5158697 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΖΑΓΟΡΙ [ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ Ζ] 

[ΗΠΕ10-0346102] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΙ - 

997298900 

15/12/2021 14/10/2023 22.00 95.147,03 3.508,67 0,00 98.655,70  

10 5158698 

ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΗΣ Ο ΣΚΟΥΦΑΣ 

[ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΗΣ Ο ΣΚΟΥΦΑΣ] 

[ΗΠΕ10-0351173] 

ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΗΣ Ο 

ΣΚΟΥΦΑΣ - 090237048 
15/12/2021 14/10/2023 22.00 49.524,81 6.887,75 0,00 56.412,56  

11 5158699 

Ενίσχυση φορέα κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας στην 

Περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό την 

επιχορήγηση οικονομικής 

δραστηριότητας καθώς και τη 

δημιουργία 2 θέσεων εργασία 

[THEROS ΚΟΙΝΣΕΠ] 

[ΗΠΕ10-0352622] 

THEROS ΚΟΙΝΣΕΠ - 
996838370 

15/12/2021 14/10/2023 22.00 68.464,32 13.913,28 0,00 82.377,60  

12 5158700 

Ενίσχυση φορέα κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας στην 

Περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό την 

επιχορήγηση οικονομικής 

δραστηριότητας καθώς και τη 

δημιουργία 4 θέσεων εργασία [ΙΧΩΡ 

ΚΟΙΝΣΕΠ] [ΗΠΕ10-0355549] 

ΙΧΩΡ ΚΟΙΝΣΕΠ - 996839899 15/12/2021 14/10/2023 22.00 91.900,00 5.100,00 0,00 97.000,00  

ΑΔΑ: ΩΤ0Σ7Λ9-ΧΡΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
 Κωδ. Απόφασης:13994 Σελίδα 8 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 8 - Ήπειρος 

ΑΑ 
ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ 
/ MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

(Εταιρικό σχήμα) 

ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗ 
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕ

ΝΟΣ Π/Υ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

13 5158701 

Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής 

και αλληλέγγυας οικονομίας 

(ΚΑΛΟ)_ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και 

Κοινωνικής Ωφέλειας CivilSport 

[ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και 

Κοινωνικής Ωφέλειας Civi] 

[ΗΠΕ10-0357132] 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και 
Κοινωνικής Ωφέλειας 

CivilSport - 996839967 
15/12/2021 14/10/2023 22.00 72.553,50 11.839,50 0,00 84.393,00  

14 5158702 

Ενίσχυση φορέα κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας στην 

Περιφέρεια Ηπείρου, με σκοπό την 

επιχορήγηση οικονομικής 

δραστηριότητας καθώς και τη 

δημιουργία 4 θέσεων εργασία 

[WOW ΚΟΙΝΣΕΠ] 

[ΗΠΕ10-0358188] 

WOW ΚΟΙΝΣΕΠ - 996839979 15/12/2021 14/10/2023 22.00 94.000,00 6.000,00 0,00 100.000,00  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:           1.093.235,95 133.225,80 0,00 1.226.461,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:        14 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (MIS):        
 

14 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤ0Σ7Λ9-ΧΡΘ



 
 Ευρωπαϊκή Ένωση  

    

  

   

 
 Κωδ. Απόφασης:13994 Σελίδα 9 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης: 

 α) Υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και στην Απόφαση 

ένταξης.  

β) Υποχρεούται στην διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την 

ολοκλήρωση της επένδυσης.  

γ) Δεν μπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή 

τμήματος αυτής.  

δ) Οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της Περιφέρειας Ηπείρου για ένα (1) 

έτος (τρία (3) έτη στην περίπτωση Δικαιούχων που έχουν κάνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας) μετά από την 

τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα (εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση 

οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, πιστοποιητικό μέλους από το Μητρώο κ.λ.π.). Σε 

περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, 

καθώς και της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική 

δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

ε) Οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός 

εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» - 52 - που ανταποκρίνονται 

στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου) για το 

ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας 

επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.  

στ) Οφείλει να μην εκμισθώνει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές 

απαιτείται ενημέρωση της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου) και της εκμετάλλευσης της λειτουργίας της.  

ζ) Οφείλει να μη μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, 

τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων 

της.  

η) Οφείλει να μην συγχωνευθεί, απορροφήσει ή απορροφηθεί από άλλη επιχείρηση εφόσον δεν τηρούνται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης. 

θ) Οφείλει να παρέχει στοιχεία για την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων της 

ενισχυθείσας επένδυσης.  

ι) Οφείλει να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τη 

αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες.  

ια) οφείλει να πραγματοποιεί το σύνολο των ενεργειών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει 

στο ΠΣΚΕ.  

ιβ) Οφείλει να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση 

από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες 
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που δηλώνονται και με κατάλληλο μηχανισμό να διασφαλίζεται η μη ενίσχυση μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων 

σε περίπτωση μεικτής δραστηριότητας.  

ιγ) Οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 

1303/2013 και να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΕΠ που δημοσιοποιεί η 

ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και 

της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική 

επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της 

τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.  

ιδ) Οφείλει, για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, να αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου όλα τα 

σχετικά έγγραφα που ζητούνται εγγράφως από αυτήν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών επιβάλλεται 

επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.  

ιε) Οφείλει να γνωστοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, έδρα, 

στοιχεία επικοινωνίας.  

ιστ)Οφείλει κατά την υλοποίηση μιας πράξης να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει 

από τα Ταμεία και λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του 

Κανονισμού 1303/2013, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΧIII της παρούσας.  

ιζ) Οφείλει σε τυχόν εκδηλώσεις, που διοργανώνονται κατά την υλοποίηση του έργου για την προβολή και 

δημοσιότητα αυτού ή σε δημοσιεύσεις, που γίνονται και περιέχουν προκαταρκτικά, μερικά ή τελικά 

αποτελέσματα του ερευνητικού έργου, να μνημονεύεται ότι μέρος ή ολόκληρο το έργο χρηματοδοτήθηκε στο 

πλαίσιο της παρούσας δράσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, που χρηματοδοτεί την δράση, να γίνεται αναφορά της 

Ε.Ε και να προβάλλεται το έμβλημά της (Κ. 1303/2013, ΠΑΡΑΡΤ. ΧΙΙ, παρ. 2.2.1).  

ιη) Οφείλει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου και με άλλα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα, οφείλει να παράσχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορούν στο έργο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» - 53 - ακόμα και μετά τη 

λήξη της δράσης, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της δράσης και να 

υποστηριχθεί ο σχεδιασμός μελλοντικών παρόμοιων δράσεων. 

ιθ) Οφείλει να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου σε ειδική μερίδα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής 

της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της 

ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος 

και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των 

δικαιολογητικών και παραστατικών της παραγωγικής επένδυσης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά 

έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή 

σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων 

εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  

κ) Υποχρεούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για συλλογή δεδομένων που αφορούν στον κάθε 

συμμετέχοντα στις πράξεις τους (κύριο δικαιούχο χρηματοδότησης, καθώς και άνεργους που θα προσληφθούν 

για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας), τόσο κατά την ημέρα εισόδου σε αυτές, όσο και κατά την έξοδό τους 

από αυτές. Τα εν λόγω δεδομένα καταχωρούνται στο ΠΣΚΕ, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι ωφελούμενοι της 

δράσης (οι δικαιούχοι χρηματοδότησης και εργαζόμενοι αυτών που οι μισθοί τους επιδοτούνται από τη 

δράση). Τα δεδομένα των συμμετεχόντων / ωφελουμένων που θα πρέπει να συλλέγονται και να 

καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα είναι αυτά που περιλαμβάνονται στο «Απογραφικό Δελτίο 
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Ωφελουμένου κατά την είσοδο στην πράξη» και το «Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου κατά την έξοδο από την 

πράξη», τα οποία θα βρίσκονται συνημμένα στο Παράρτημα VII της παρούσας πρόσκλησης. Ως ημέρα εισόδου 

για τον δικαιούχο της πράξης ορίζεται η ημέρα έναρξης της υλοποίησης της πράξης, ενώ για τον εργαζόμενο 

στην επιχείρηση ορίζεται η ημέρα της αναγγελίας πρόσληψής του. Ως ημέρα εξόδου για το δικαιούχο ορίζεται 

η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, ενώ για τον εργαζόμενο στην επιχείρηση ορίζεται η ημερομηνία 

λήξης/λύσης της σύμβασης εργασίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα καταχωρούνται τα δεδομένα των 

συμμετεχόντων / ωφελουμένων, θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασής τους στο 

ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο συλλογής των δεδομένων των 

συμμετεχόντων / ωφελουμένων βρίσκονται στο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών 

(http://peproe.gr/op2020/monitoring/indicators)  

κα) Οφείλει να συμμετέχει, εφόσον συμπεριληφθούν σε δείγμα, στην διενέργειας έρευνας για την αξιολόγηση 

της δράσης.  

κβ) Σε περίπτωση διαπίστωσης, τόσο κατά το στάδιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου όσο και κατά το 

στάδιο των μακροχρονίων υποχρεώσεων της υποχρέωσης διατήρησης των θέσεων απασχόλησης από την 

επιχείρηση, της μη τήρησης του σχετικού ποσοστού των ατόμων που προσλήφθηκαν να ανήκουν σε Ευάλωτες 

ή Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού, όπως προτάθηκε από την επιχείρηση και βαθμολογήθηκε ανάλογα, θα 

αποτελέσει λόγο απένταξης της επιχείρησης από το Πρόγραμμα.  

Επισημαίνεται ότι η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον 

δικαιούχο της ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015). 
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