
 

1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση: Εθν. Αντίστασης 8, 

ΤΚ 17456 ΑΛΙΜΟΣ 

Ηµερ.  10-7-2017 

Αρ. Πρωτ. 50508 

 

«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 
1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» 

 
Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) έχοντας υπόψη τη µε 

αριθµ.  12694/28-06-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2272/Β/04-07-2017) καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να 

ενταχθούν στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, 

ηλικίας 25-29 ετών» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού 

Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης.  

Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 12 

Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 µε  καταληκτική ηµεροµηνία την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 και 

ώρα 15:00.  

 

                                           Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

                                           Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 

Συν.: ∆ηµόσια Πρόσκληση 
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Ι.1.1 – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Το νομοθετικό-κανονιστικό  πλαίσιο της δράσης  έχει συμπεριλάβει:  

 

1. Τις  διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» 

(Α’185), όπως ισχύει. 

3. Το ΠΔ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»  

4. Το ΠΔ 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών 

5. Την υπ. αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β/3722/2016) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση». 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17/12/2013. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17/12/2013. 

8. Την με αριθμ.361/2003 Σύσταση της Επιτροπής, της 6
ης

 Μαΐου 2003,  σχετικά με τον ορισμό των 

πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003), 

όπως ισχύει. 

9.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (ΦΕΚ  145/Α/5-8-2016) 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 70/Α/1982), 

όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 

στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), που αντικατέστησε το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση 

του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2013). 

12. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
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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» (Α’ 265), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4314/2014. 

13. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως ισχύουν. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 

οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015). 

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 (ΕΕ L 352/24-12-2013). 

16. Την με αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/ 17/12/2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια 

Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά. 

17. Την Εγκύκλιο 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20.03.2015 «Εξειδίκευση των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 

2014-2020». 

18. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 

σύμφωνα με την 12
η
 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, της 26ης 

Οκτωβρίου 2016. 

19. Το Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001), «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. Την με αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 

Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την 

εφαρμογή διατάξεων του Ν.4314/2014.  

21. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014 - 2020 σύμφωνα με τις Αποφάσεις/Συμπεράσματα της 1ης συνεδρίασης της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, 1η Ιουλίου 2015. 

22. Την με αριθμ. 1952/15-7-2016 Απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε το 

Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 για τη διαχείριση Πράξεων 

Κρατικών Ενισχύσεων.  

23. Τη με αριθμ. 58118/15-7-2016 Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν 

Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ2.  
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24. Την με αριθμ. 635/8-3-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016) περί «Νέου 

Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

25. Την με αριθμ. 353/7-2-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 883/Β/17-3-2017) περί «Ορισμού 

μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ. 

26. Την παρ.6 του άρθρου 10  του Ν.2690/1999 «Κύρωση Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-

1999), όπως ισχύει.   

27. Τον ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α/205/2016) για την κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των 

φορέων της.  

28. Την υπ. αριθμ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

περί «Ορισμoύ του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», (ΦΕΚ 3048/Β/2016). 

29. Την απόφαση Νο11 /30-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ). 

30. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ 487/ ΥΟΔΔ’/2013). 

31. Το Ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ 216 /Α /2011), και ιδιαίτερα το άρθρο 2 αυτού. 

32. Το με αρ.πρωτ. 7816/10-03-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ προς την Ειδική Υπηρεσία 

Κρατικών Ενισχύσεων. 

33. Την με αρ.πρωτ. 32738/ΕΥΚΕ 5115/17-03-2017 απαντητική επιστολή  της Ειδικής Υπηρεσίας 

Κρατικών Ενισχύσεων. 

34. Την με αρ.πρωτ. 66250/ΕΥΚΕ/5795./14-06-2017 σύμφωνη γνώμη  της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 

Ενισχύσεων 

35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού 

36. Την  με αριθμ. 12694/28-6-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2272/Β/04-07-2017) 

 

Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ  

1. Ένα σημαντικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η δυσκολία με την 

οποία οι άνεργοι και ειδικότερα οι νέοι εντάσσονται σε εργασία και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που 

διανύουν σε δουλειές περιστασιακές και υποαμειβόμενες. Από τους πρώτους στόχους των πολιτικών 
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απασχόλησης πρέπει να είναι η διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του εργασιακού βίου και η 

ταυτόχρονη διασφάλιση της παρουσίας της πληθυσμιακής αυτής ομάδας σε δουλειές με προοπτική.  

Η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση που ακολουθεί μία παρατεταμένη περίοδο αποβιομηχάνισης 

των χωρών του δυτικού κόσμου, επιδεινώνει τις ευκαιρίες για εργασία των ανέργων που καθιστά 

αναγκαίο το σχεδιασμό μίας παρέμβασης τόσο για την προστασία της απασχόλησης των ανέργων όσο 

και τη στήριξη των επιχειρήσεων.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την 

πρόσληψη 1.295  ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα 

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  

Ε.Π:3  Α.Π.3  ΤΑΜΕΙΟ: ΠΑΝ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8iiY  

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για 
ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)  

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

Τ4845 Συμμετέχοντες  25-29 ετών Αριθμός Δεν εφαρμόζεται Α Γ ΣΥΝΟΛΟ 

    518 777 1.295 

3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Ε.Π:3  Α.Π.3  ΤΑΜΕΙΟ: ΠΑΝ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8iiY  

    ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για 
ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ Α Γ 

CR01Y  Άνεργοι συμμετέχοντες 

που ολοκληρώνουν την 
παρέμβαση που 

υποστηρίζεται από την 
ΠΑΝ 

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 1.204 482 722 

CR02Y  Άνεργοι συμμετέχοντες 

που λαμβάνουν 

προσφορά εργασίας, 

συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, μαθητείας ή 

πρακτικής άσκησης 

αμέσως μετά τη λήξη της 

συμμετοχής τους  

Αριθμός  Δεν εφαρμόζεται  674 270 404 

CR03Y  Άνεργοι συμμετέχοντες 

που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση/κατάρτιση, ή 

που αποκτούν 

εξειδίκευση, ή που 

κατέχουν θέση 

Αριθμός  Δεν εφαρμόζεται  570 228 290 
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απασχόλησης 

συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, 

αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους  

 
CR11 

Συμμετέχοντες που 
εργάζονται εντός έξι 

μηνών από τη λήξη της 

συμμετοχής τους 

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται ΕΡΓΑΝΗ 

CR12 Συμμετέχοντες που 

αυτοαπασχολούνται 

εντός έξι μηνών από τη 

λήξη της 

συμμετοχής τους 

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται Έρευνα πεδίου με αντιπροσωπευτικό 

δείγμα των συμμετεχόντων 

 

4. Η πράξη «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295  ανέργων ηλικίας 

25-29 ετών» εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 

2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) και χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 

(ΠΑΝ). 

Η Δράση εμπίπτει στο: α) Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των 

νέων έως 29 ετών», β) Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και 

υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», γ) Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii «Βιώσιμη ένταξη στην 

αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 

και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης 

για τη Νεολαία», δ) Ειδικό στόχο ii «Αύξηση της Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της 

αυταπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

ηλικίας 25-29 ετών» του Καν. 1304/2013 της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η 

επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτική συνδρομής) που διατίθεται για 

την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3.730.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493)  και 

κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 

□ Για το έτος 2017 : 1.400.000,00 ευρώ  

□ Για το έτος 2018 : 2.330.000,00 ευρώ 
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6. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 

ορίστηκε όλη η χώρα ως εξής: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση  

ΚΩΔ: 3  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ  

ΚΩΔ: 3  

ΤΑΜΕΙΟ: ΠΑΝ  

ΕΚΧΩΡΗΣΗ: ΟΑΕΔ 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕ
ΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

(1)  (2)  (3)  (4)  
103:Διατηρήσιμη 

ένταξη στην αγορά 

εργασίας των νέων, 

ιδίως εκείνων που δεν 

εργάζονται, δεν 

σπουδάζουν ούτε 

καταρτίζονται, 

συμπεριλαμβανομένω

ν των νέων που 

αντιμετωπίζουν τον 

κίνδυνο του 

κοινωνικού 

αποκλεισμού και των 

νέων από 

περιθωριοποιημένες 

κοινότητες, μεταξύ 

άλλων και μέσω της 

υλοποίησης της 

εγγύησης για τους 

νέους  

3.8.2.2.Π.05: «Πρόγραμμα 

επιχορήγησης επιχειρήσεων για 

την απασχόληση 1.295  ανέργων 

νέων, ηλικίας 25-29 ετών»  

Δεν εφαρμόζεται  3.730.000  

 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

7. Κωδικός Πρόσκλησης ΟΑΕΔ_0(2)-Α.Α:         2117      στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ  

Ι.1.3 – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 11319/09-09-2016 απόφαση του Υφυπουργού, Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού με την οποία ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Β’ 3048) (ΑΔΑ:7Ζ9Α4653Ο7-

ΠΤΔ) . 

Ι.1.4  – ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα,  που 

δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας  

► Οι επιχειρήσεις με προσωπικό   0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.  

► Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 3 έως  9  θέσεις  πλήρους απασχόλησης  μπορούν να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα για έως  δύο (2) ωφελούμενους  

► Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους  

► Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους  

►  Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 έως 50  θέσεις απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα για έως οκτώ (8) ωφελούμενους  

► Επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δέκα 

(10) ωφελούμενους  

 

Ο αριθμός του προσωπικού της επιχείρησης  υπολογίζεται σε μονάδες εργασίας. Συγκεκριμένα 

υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης (ημερολογιακά). 

Παράδειγμα: για επιχείρηση η οποία έχει υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση την 14/6/2017,θα υπολογιστεί 

ο αριθμός των μονάδων εργασίας από 15/05/2017 έως και 14/06/2017. 

Για τον υπολογισμό των Μηνιαίων Μονάδων Εργασίας και τη δυνατότητα υπαγωγής μιας επιχείρησης 

στο πρόγραμμα , παραπέμπουμε στο Παράρτημα (VIII)  της παρούσας πρόσκλησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε 

μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 9μηνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης (ημερολογιακά).  

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.  

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται: 

1. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 
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2 η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως 

επίσης και  

3. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής 

οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.  

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει 

τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.  

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα που 

έπεται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα 

εφόσον καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία της αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε 

προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, μέσα στον ίδιο μήνα που 

έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.    

Ο έλεγχος της ανωτέρω δέσμευσης πραγματοποιείται κατά την αξιολόγηση  όπως περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο Ι.1.9.2.“Κριτήρια αξιολόγησης – Διαδικασία αξιολόγησης” 

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το 9μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 

αίτησης : 

• η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης  

• η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που 

οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη)   

• η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου  

• η οικειοθελής αποχώρηση 

• η φυλάκιση και ο θάνατος. 

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν 

τους ζητηθούν από τους αξιολογητές ή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ 2  κατά την αξιολόγηση. 

Ι.1.5 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. 

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). 

ΑΔΑ: 60ΔΕ4691Ω2-5ΗΑ



 

12 

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

1407/2013 (άρθρο 1 και 2 ) Βλέπε Παράρτημα VII. 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων 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, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, 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 ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο 

αντικείμενο εργασιών. 

Επισημαίνεται ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε 

άλλους τομείς πέραν των ανωτέρω εξαιρουμένων και οι επιχορηγούμενοι άνεργοι απασχοληθούν στις 

μη εξαιρούμενες δραστηριότητες. 

III. Τα νυχτερινά κέντρα διότι σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων 

και η αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού τόσο του επιχορηγούμενου όσο και του 

προϋπάρχοντος δεσμευόμενου στην επιχείρηση, είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της τήρησης 

των όρων του προγράμματος. Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές 

δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων.  

IV. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου. 

V.  Οι εποχικές επιχειρήσεις. 

VI. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

VII. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν 

εξωχώριες εταιρείες.   

VIII. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του 

εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω 

της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους 

(ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί). 

IX. Σύλλογοι και σωματεία  

ΧIΙ. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα 

εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τις περιπτώσεις ΙΙΙ έως ΙΧ της παρούσας Παραγράφου, 
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η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, κατά την αξιολόγηση, στην οποία θα αναφέρει ότι το 

επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί  στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών 

των περιπτώσεων ΙΙΙ έως ΙΧ.  

XIII. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων από 

προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής. 

XIV. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση 

ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους 

στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο 

σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. 

Ωστόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μόνο εφόσον επιθυμούν 

να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.  

Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του  

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis). Η 

ενίσχυση που θα λάβει μία επιχείρηση βάσει του προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-

minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε 

οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 

χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.  

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου 

επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία 

επιχείρηση βάσει του παραπάνω κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ.2 

του άρθρου 6 του Καν.1407/2013 καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου σώρευσης 

των ενισχύσεων (de-minimis) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης », σύμφωνα με τις «αριθμ. πρωτ. : 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 Οδηγίες στους φορείς 

που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και 

το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).  

Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της απόφασης ένταξης, σύμφωνα 

με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.  
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Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η 

δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία 

επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 2 του Καν.1407/2013. 

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι 

επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 

επιχείρησης·  

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης 

που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·  

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας 

που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του 

πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση. 

 

Ι.1.6 - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΑΝΕΡΓΟΙ  

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι :  

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 

«Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 25-29 ετών (ΚΥΑ 

35451/701/01-08-2016 ΦΕΚ2426/Β/5-8-2016) ή το «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών» (ΚΥΑ 35453/702/01-08-2016 ΦΕΚ/2425/Β/5-8-

2016) και να καλύπτουν την προϋπόθεση 4 της παρούσας παραγράφου.  

Οι ωφελούμενοι άνεργοι  κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση 

ολοκλήρωσης των ανωτέρω προγραμμάτων από το ΚΠΑ 2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν. 

2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν 

συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. 

3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που 

έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν 
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άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το 

πρόγραμμα.  

4. Να είναι ηλικίας 25-29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25
ο
 έτος της ηλικίας τους και να 

διανύουν το 26
ο
 έτος και να έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30

ο
 έτος αντίστοιχα 

κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.   

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις : 

□ Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο (με εξαρτημένη σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με έμμισθη εντολή ή με 

μίσθωση έργου) στην ίδια επιχείρηση ή σε  επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία 

επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και 

επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους 

ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.  

□ για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) 

έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου). 

□ για άτομα που:  

- είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε και εταίροι σε  Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε (εκτός των μελών εταίρων 

σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας). 

- είναι  μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.  

- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων 

- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)  

- τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του  Ν.2643/98.   

- προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης 

για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης 

επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,  

- προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες 

τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης). 

- προσλαμβάνονται για να απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. 

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό 

σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα 

απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της 

αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο Ι.1.8. της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. 
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Ι.1.7 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Ι.1.7.1 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων 

στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο 

πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.  

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 14,40 € και όχι πέραν των 

25 ημερών το μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού 

κόστους και δεν υπερβαίνει το ποσό των  2.880 ευρώ  για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο. 

 

Ι.1.7.2 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το ύψος της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 

3.730.000,00 ευρώ. 

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.  

 

Ι.1.8 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 (N. 4314/2014, άρθρο 57) και σε ότι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, 

απαιτείται η εφαρμογή των νέων διαδικασιών που θέτει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). 

Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα 

Δημόσια Πρόσκληση δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.  

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα, για να 

απασχοληθούν σε αυτά υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα εφόσον έχουν 

δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται 

ότι υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα. 

Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα εξής :  

1. Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης οι επιχειρήσεις που  επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 

υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

2. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την 

είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που 

θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης 

Δικαιωμάτων Πρόσβασης.  
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3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο  και για τα υποκαταστήματα) να είναι 

εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς 

πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ πρέπει να 

προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται, 

για επικαιροποίηση των στοιχείων τους. 

4. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο 

Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του Οργανισμού τότε θα πρέπει να επισκεφθούν την Υπηρεσία του 

ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήματα που θα 

απασχοληθούν τα επιχορηγούμενα άτομα και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την 

έκδοση κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη στην πράξη  

μέσω του  ΠΣΚΕ .  

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος  

β) Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή 

και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.  

5. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 

όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.  

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση 

επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.  

Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα 

ζητούμενα στοιχεία. Επίσης, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην 

ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά 

εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα 

Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΕΦΚΑ και του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των 

πολιτών τρίτων χωρών και των Ομογενών).  

6 Τροποποιήσεις /διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για 

όσο διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την «Οριστική Υποβολή» της 
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ηλεκτρονικής αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) δεν είναι δυνατή 

οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.  

7 Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή 

κενής θέσης), οι επιχειρήσεις θα προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να 

προσλάβουν, και λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (πχ ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις 

Η/Υ, κα). Οι ειδικότητες αναρτώνται σε λίστα κατανεμημένες ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα 

με το Παράρτημα I της παρούσης. 

8. Το ΠΣΚΕ θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από το πρόγραμμα ημερομηνία λήξης υποβολής 

των αιτήσεων χρηματοδότησης.  Σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις εργασίας πριν από την εν 

λόγω ημερομηνία, οι επιπλέον αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής, σε ποσοστό 20% επί 

των θέσεων και θα αξιολογηθούν, εφόσον δεν καλυφθεί ο προϋπολογισμός.  

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η  επομένη εργάσιμη ημέρα 

μετά την πάροδο επτά (07) πλήρων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ήτοι η Τετάρτη 12-7-2017 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία  20η ημέρα από την 

έναρξη υποβολής των αιτήσεων, ήτοι η Τρίτη 1-8- 2017 και ώρα 15:00.  

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το “εγχειρίδιο 

υποβολής πρότασης” που αναρτάται στο site του Οργανισμού. 

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, σε 

περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί, μπορεί να παραταθεί ή να 

τροποποιηθεί με συμπληρωματική  ΥΑ 

Το ΠΣΚΕ θα δίνει κωδικό έργου και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης.   

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνουν διασταυρώσεις 

δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν οι 

κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.   

Ι.1.9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –– ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Ι.1.9.1 – ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι υπεύθυνο για την αξιολόγησή των προτάσεων 

αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα 

σύμφωνα με τις χρονικές  προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 20 παρ.2. του Ν. 4314/2014. 
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Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η 

ανωτέρω προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.  

 Αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων 

επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου 

Απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας πρόσκλησης και το οποίο δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.  

Ι.1.9.2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων θα είναι άμεση και λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, τα κριτήρια ένταξης, η 

κατανομή των θέσεων και η κάλυψη του προϋπολογισμού . 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ σε 

υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης – αξιολογητές οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη 

αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς 

και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ο οποίος γίνεται εντός του κράτους μέλους και 

τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των 

αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά  Συστήματα  (Π.Σ.)  του  

ΟΑΕΔ,  του  ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ  ΣΕΠΕ  –  ΟΑΕΔ-  ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης  (όσον  αφορά  στις περιπτώσεις  των  πολιτών  τρίτων  χωρών  και  των  ομογενών).  

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης,  ο 

Προϊστάμενος ή και ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών 

στοιχείων και διευκρινήσεων από τους δυνητικά δικαιούχους με σκοπό την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης της πρότασης. 

 

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου 

Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική απόφαση). 

Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό αρμόδια για την αξιολόγηση είναι το 

τμήμα Απασχόλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 

σύμφωνα με το Παράρτημα IΙI. Η σχετική απόφαση έγκρισης  ή απόρριψης εκδίδεται από τους 

Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των ΚΠΑ 2 αντίστοιχα. 
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Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ή Γραφείο Απασχόλησης ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το 

Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου 

σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.   

Τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης  από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»  σύμφωνα με την απόφαση Νο11/30-9-2016 

περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙV  της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.   

Για τον έλεγχο των περιπτώσεων επιχειρήσεων του σημείου ΧΙΙΙ του 4.1.1. της παρούσας, κατ’ εφαρμογή 

των διαδικασιών του ΣΔΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Διαδικασία ΔΙΙΙ_2 : «Ανάκτηση 

αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών», της Κ.Υ.Α.  με αριθμ. 126829/EΥΘΥ 

1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015) «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» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμ. 

11319/09-09-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β/23-09-2016), και των διατάξεων του Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από τον/τους φορέα/φορείς χορήγησης των ενισχύσεων θα 

αξιολογούνται:  

α) η φορολογική ενημερότητα που προσκομίζει ο δικαιούχος στους αρμόδιους ελεγκτές  κατά την πρώτη 

επιτόπια επαλήθευση.  

β) οι διαθέσιμες πληροφορίες του συστήματος TAXIS, 

γ) η Υπεύθυνη Δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του Ν.1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος ΙI της παρούσας η οποία προσκομίζεται 

κατά την πρώτη επιτόπια επαλήθευση και  

δ) από το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) 

Ι.1.9.3 – ΕΓΚΡΙΣΗ  

Στην εγκριτική απόφαση πράξης ΚΕ προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να 

επιχορηγηθεί η επιχείρηση, καθώς επίσης και το ποσό της επιχορήγησης. 

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους 

επιχειρήσεις θα διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2), μέσω 

συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:  

i) Τις ειδικότητες που αποκτήθηκαν από τους ωφελουμένους του προγράμματος  «απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 25-29 ετών και 18-24 ετών», ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η 

κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα, Περιφερειακή Ενότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελεί 
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Παράρτημα I της παρούσης 

ii) τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας,  

iii) την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος «απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 3.000 ανέργων 

ηλικίας 25-29 ετών» ή του «προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας 18-

24 ετών»   

iv) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση 

και  

v) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα 

ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.  

Συνιστάται, να υποδεικνύονται κατά προτεραιότητα οι άνεργοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει στην 

επιχείρηση την εργασιακή τους εμπειρία. 

Η σύζευξη γίνεται από το ΚΠΑ 2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα 

στο οποίο θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος. Η υπόδειξη γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας,  

ανά ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο. Εφόσον δεν υπάρχει άνεργος που να πληροί τα αιτούμενα 

επιθυμητά προσόντα, θα υποδεικνύεται άνεργος της ειδικότητας έστω με λιγότερα από αυτά τα 

προσόντα.  

 

Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής  απόφασης,  η επιχείρηση προβαίνει σε 

πρόσληψη του ατόμου. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η 

ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.  

 

Σε περίπτωση που κατά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, άνεργοι ωφελούμενοι της  παρ.4.2. δεν 

έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, είναι δυνατόν να υποδειχθούν 

εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας. 

Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος 

που συμμετέχει στο πρόγραμμα, με ευθύνη της δικαιούχου επιχείρησης, θα πρέπει να συμπληρώσει 

ηλεκτρονικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το απογραφικό Δελτίο Εισόδου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 

πρόσβασης σε αυτό. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτών θα μεταφέρονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.  

Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψή της αίτησης τους στο πρόγραμμα θα ενημερώνονται με 

σχετική επιστολή του Γραφείου Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας στο e-mail το οποίο δήλωσαν 

κατά την αίτησή τους .   
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Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα 

βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες 

αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για 

κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική 

διαχείριση, την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για 

μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.  

Επομένως ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που 

αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι 

υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες 

(απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο και την λήξη ή την αποχώρησή από το πρόγραμμα (έως 4 

εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως).   

Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου τα οποία είναι 

σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ για την ΠΑΝ. 

Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

ΟΑΕΔ από τον ίδιο τον  ωφελούμενο με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθετε ως άνεργος. Ως εκ 

τούτου κατά την υπόδειξη θα πρέπει ο εργασιακός σύμβουλος να επιβεβαιώνει ότι ο άνεργος που 

υποδεικνύεται είναι πιστοποιημένος χρήστης και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης  στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Έαν δεν διαθέτει τότε θα πρέπει να του χορηγήσει.  

 Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 

καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με ευθύνη του παρόχου. Αντίστοιχα και το  

δελτίο εξόδου μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του 

τελευταίου διμήνου απασχόλησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλεται στην επιχείρηση το 

ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο  πρώτο  ή το τελευταίο δίμηνο απασχόλησης, αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από την λήξη του προγράμματος, το δελτίο εξόδου 

θα συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση ή απόλυσή του, 

προκειμένου να καταβληθεί στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο τελευταίο 

διάστημα απασχόλησής του. 

Ι.1.9.4 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οποιαδήποτε  διαφορά  προκύψει μεταξύ των δικαιούχων  και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, 

επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 

635/8-3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).   
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Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, 

εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών 

αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα  

α) οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης απευθύνονται στο Γραφείο 

Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2 ή τμήματα Απασχόλησης Περιφερειακών 

Διευθύνσεων). Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και στην περίπτωση που η 

αίτηση χρηματοδότησης έχει εγκριθεί με τροποποιημένα στοιχεία (π.χ. αριθμό εργαζομένων που 

δικαιούται η επιχείρηση).  

β) οι ενστάσεις για την απόρριψη καταβολής επιχορήγησης, απένταξη της πράξης κλπ. απευθύνονται 

στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας 

(ΚΠΑ2).  

Όλες οι  ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης 

Ενδικοφανών Προσφυγών κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο.  

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις 

διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή 

Εκδίκασης ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. 

 

Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων 

οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες 

όσο και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Στη συνέχεια και στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης 

ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τους Προϊσταμένους των ΚΠΑ 2 ή των 

Περιφερειακών Δ/νσεων (για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της 

παρούσης).  

Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική 

απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί. 

 

1.1.10 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ  

Ι.1.10.1 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Α) Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης 
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Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά 

δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ, για καταβολή της επιχορήγησης, στο 

Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η 

έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.  

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η 

ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.  

Β) Δικαιολογητικά  

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει υποβάλλει ηλεκτρονικά ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό  με άλλο 

πρόσφορο μέσο (πχ κατάθεση στην Υπηρεσία ή email) είναι τα εξής :  

i. Κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση 

των εργοδοτικών εισφορών ως εξής: 

• Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος, 

• Α.Μ.Κ.Α  επιχορηγουμένων, 

            Α.Μ. ΕΦΚΑ επιχορηγουμένων, 

• Την ημερομηνία πρόσληψης τους,  

• Την ημερομηνία γέννησής τους, 

• Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,  

• Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι 

κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),  

• Υπεύθυνη δήλωση με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και 

πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση 

ii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα 

και τυχόν υποκαταστήματα), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, 

συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται  ότι τα στοιχεία που  εμπεριέχονται  

είναι αληθή. 

iii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις 

περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για 

να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα 

(δηλαδή εντός δύο  μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης) και στην απόφαση ρύθμισης να 

συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και 

εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρείται, η 

αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής από 
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τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, με την οποία προβαίνει σε αναλογική μείωση του εγκριθέντος 

προυπολογισμού κατά το ποσό που αναλογεί στο συγκεκριμένο δίμηνο. 

Στην περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, 

ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ.  

iv. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο 

σύστημα ΕΦΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το 

Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 

Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται 

αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- 

ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Επισημαίνεται ότι ο Προϊστάμενος ή και ο υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών 

Απασχόλησης που ελέγχει την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων από τους  δικαιούχους με 

σκοπό καταβολή της επιχορήγησης. 

 

Ι.1.10.2 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους 

υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηματοδότησης.   

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται στην 

υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όλων των στοιχείων που 

αφορούν το πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης τυχόν τροποποιήσεις και  

υποχρέωση για τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. 

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής 

ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της 

ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα 

δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφ. Ι.1.10.1 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. Οι 

επαληθεύσεις μπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.   

Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο 

υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος υπάλληλος σε οποιαδήποτε 

στάδιο υλοποίησης του προγράμματος.   
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Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια 

Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, το υποβληθέν αίτημα για καταβολή της 

ενίσχυσης.  

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ η Έκθεση Επαλήθευσης της 

Πράξης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αντιρρήσεις 

επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.   

Ειδικότερα :  

Α. Μετά την πρώτη υποβολή αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης,  πραγματοποιείται η πρώτη 

επιτόπια επαλήθευση κατά την οποία ελέγχονται τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση 

χρηματοδότησης.  

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη επιτόπια επαλήθευση ελέγχεται η Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/1986 της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de-

minimis) (η οποία αποτελεί το παράρτημα ΙI της Υπουργικής Απόφασης) υπογεγραμμένη από το 

νόμιμο εκπρόσωπο.  Επίσης θα ζητείται η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας   

Β. Οι επόμενες επαληθεύσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (επιτόπιοι έλεγχοι) στις 

δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργούνται εντός δύο (2) μηνών μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής 

αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική 

μορφή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος, 

(λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κλπ.). 

Ειδικότερα θα ελέγχονται τα εξής :  

i. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική 

μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται  ότι τα στοιχεία που  

εμπεριέχονται  είναι αληθή. 

ii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις 

περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς τον ΕΦΚΑ ή το 

ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να 

προσκομισθεί στους ελεγκτές που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθμισης 

να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η 

επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές 

κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα 

διασταυρώσουν και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ. 
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iii. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο 

σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς  και το 

Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 

Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).  Τα ανωτέρω έντυπα θα 

αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό 

Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.   

iv. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την πιστοποίηση του 

οικονομικού αντικειμένου.  

Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση 

επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των 

διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα 

πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 

–διαδικασία αντιρρήσεων  της υπ αριθμ 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «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 άρ. 22 του Ν. 4314/2014» Σε περίπτωση που η 

επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας 

ΚΠΑ2 εκδίδει απόφαση απένταξης του προγράμματος η οποία κοινοποιείται με σχετική επιστολή 

στην επιχείρηση.  

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή 

μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επιτόπια 

επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Μετά την εξέταση των 

αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των, η Έκθεση οριστικοποιείται. 

Γ. Η τελευταία επιτόπια επαλήθευση θα πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την 

λήξη του προγράμματος προκειμένου να προσκομίζεται και να εξετάζεται και η συμπλήρωση του 

Απογραφικού Δελτίου Εξόδου. 

Δ. Εφόσον διαπιστωθεί κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του 

προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του θα εκδίδεται  σχετική απόφαση (ανάκληση, 

διακοπή με αναζήτηση, παραγραφή κλπ).  
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Ε. Επιτόπιες επαληθεύσεις μπορούν να διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατά 

την κρίση της Υπηρεσίας.  

ΣΤ. Μετά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων, τα στοιχεία αυτών καταχωρούνται από τους 

αρμόδιους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο στο ΠΣΚΕ. Κατόπιν ο Προϊστάμενος της αρμόδιας 

Υπηρεσίας πιστοποιεί τον καταχωρημένο έλεγχο.   

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα 

Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 

1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ, όπως ισχύει.  

Διοικητική Επαλήθευση  

Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών 

απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του 

δικαιούχου. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής 

απόφασης.   

Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ. 

Οι αναφερόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης 

για την καταβολή της ενίσχυσης εφόσον κρίνεται απαραίτητο και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό 

διάστημα  αναφοράς (8μηνο διάστημα προγράμματος) 

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού, η οποία 

αναζητείται από τους ελεγκτές. 

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (487 ΥΟΔΔ’). 

Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο ΣΔΕ, 

στην με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού «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 

άρ. 22 του Ν. 4314/2014» και σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του Ν. 4314/2013 και 125 παρ. 4,5,6 και 71 

του Κανονισμού 1303/2013. 

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του 

Ν.4144/2013 ορίζει ότι : 1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες 

υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε 
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αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και 

πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των 

επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται 

από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το 

πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν 

ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους». 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ 

ως προς την τήρηση των καθηκόντων του ως ΕΦΔ. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους 

σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς και 

τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. 

 Ι.1.10.3 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας 

Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής  αίτησης και των δικαιολογητικών για 

την καταβολή της επιχορήγησης και εφόσον μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν 

υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του διοικητικού 

ελέγχου προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω 

υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου 

απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) με απόφασή του θα προβαίνει στη 

μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού  μειώνοντας αναλογικά  τον εγκριθέντα  προυπολογισμό κατά το 

ποσό που αναλογεί στο συγκεκριμένο δίμηνο. 

 

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από ηλεκτρονική 

αίτηση της επιχείρησης μέσω του ΠΣΚΕ και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας 

Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.  

Επισημαίνεται ότι η καταβολή του πρώτου και του τελευταίου διμήνου συνδέεται με την συμπλήρωση 

των απογραφικών δελτίων εισόδου-εξόδου των επιχορηγουμένων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο 

Κεφάλαιο Ι.1.9.3.  της παρούσης  Δημόσιας Πρόσκλησης.  

Σε κάθε  περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης θα έπεται της απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος  

κανονιστικού πλαισίου.  
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Ι.1.11 – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει 

αιτήματα τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο Παρακολούθησης 

Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού (ΚΠΑ2).  

Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως 

ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν 

τους στόχους του προγράμματος και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας .   

Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στα παρακάτω: 

□ Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου. 

□ Αλλαγή νομικής μορφής  

□ Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης. 

□ Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.  

□ Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος  

□ Αλλαγή ωραρίου ωφελούμενου  

□ Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος  

Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, χωρίς αύξηση στο ποσό επιχορήγησης,  

κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, 

σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζόμενου  β) άδειας άνευ αποδοχών που  χορηγείται  

μετά  από  αίτηση  του  εργαζομένου, γ) λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης εξαιτίας θερινών διακοπών 

. Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης μέσω του ΠΣΚΕ και 

απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών 

Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆. Σε  περίπτωση  αντικατάστασης  

επιχορηγούμενου μισθωτού  μέσα  στην προθεσμία  των  τριάντα  (30)  ημερών  είναι  δυνατή  η  

παράταση-επιμήκυνση  του  χρόνου επιχορήγησης  του  εργοδότη  κατά  τριάντα  (30)  ημέρες για  κάθε  

άτομο  που αντικαταστάθηκε,  μετά  από  ηλεκτρονική αίτηση  του  εργοδότη μέσω του ΠΣΚΕ, που 

υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έκδοση απόφασης  του  αρμόδιου 

Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της 

αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο email.   

□ Αίτηση για Αντικατάσταση ωφελουμένων :  

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις 

προϋποθέσεις του προγράμματος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι.1.6 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. 
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Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται ότι έχει συμπληρωθεί  το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/Εξόδου του 

εργαζόμενου που αντικαταστάθηκε.  

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης 

φόρμας στο ΠΣΚΕ, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών 

Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, 

κατά περίπτωση, ενέργειες.  

Στις περιπτώσεις που υπάρχει τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκδίδεται 

τροποποιημένη απόφαση ένταξης από το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών 

Πολιτικών Απασχόλησης.  

Ι.1.12 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική 

απόφαση, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μετά την 

διενέργειας της τελευταίας  επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης και συντάσσεται σχετική έκθεση 

ελέγχου από υπαλλήλους του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών 

Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Οργανισμού. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί 

οι όροι και οι δεσμεύσεις του προγράμματος, εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης από τον 

Προϊστάμενο του της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), η οποία και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ και ενημερώνεται 

αντίστοιχα ο Δικαιούχος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).  

Ι.1.13 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

I. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και 

επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) θα πρέπει 

να  το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος 

και να ενημερώσει το ΠΣΚΕ.  

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του 

εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2). 

Σε περίπτωση αντικατάστασης το άτομο που προσλαμβάνεται θα πρέπει να πληροί τις ίδιες 

προϋποθέσεις (ειδικότητα, εκπαιδευτικό επίπεδο) με το αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται 

από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου εφόσον η αρμόδια 

Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου, δεν είναι 

δυνατή η συνέχιση του προγράμματος. 
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Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται :  

1. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 

2 η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως 

επίσης και  

3. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής 

οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.  

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις 

εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση 

ή τις θέσεις που μειώθηκαν. 

Επίσης στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), 

ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο είτε και στο 

δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας 

δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά.  

Στην περίπτωση που υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που 

προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη 

του να προβεί σε αντικατάσταση. 

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης.   

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού 

που μείωσε και με άλλον εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα (και 

ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης 

δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.  

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού  τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο 

προσωπικό εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε :  

• η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης,  

• καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο 

που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη) 

• λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου 

• οικειοθελή αποχώρηση 

• φυλάκιση και θάνατο. 
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου για έναν από τους παραπάνω 

λόγους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο 

μη επιχορηγούμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική 

νομοθεσία. 

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση 

που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη. 

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν μπορούν να ασκούν ελευθέριο  επάγγελμα. 

Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και 

υποδεικνύεται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. 

II. ΔΙΑΚΟΠΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε 

καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 και 8 του 

ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα:  

«7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και 

τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την 

εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της 

επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 

συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. 

8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση 

μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.  Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο 

Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών.  Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια 

Ταμεία θα γίνει ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 98 του ΝΔ 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».  

Επίσης θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β’ 120) 

Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του 

άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362 / 1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των 

εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 

Όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α.  Αριθμ. 

126829/EΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και 
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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 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμ. 

11319/09-09-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β/23-09-2016). 

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το Γραφείο 

Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική 

διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την 

ημερομηνία καταβολής του μέχρι την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Το επιτόκιο 

που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως 

ισχύει.  

 

Ι.1.14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ  

(Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) 

Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω 

όρους :  

1. Να τηρούν την  Εθνική  και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον 

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

προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες.  

2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, 

διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο 

ΠΣΚΕ.  

3. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 

δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥΔ του Ε.Π. ή στον 

ενδιάμεσο φορέα.  

4. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο 

χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή του, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία 

της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 

Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΑΔΑ: 60ΔΕ4691Ω2-5ΗΑ



 

35 

5. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα 

στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.  

6. Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 

1303/2013 και ειδικότερα :  

- Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές 

σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου στην υλοποίηση του 

έργου.  

- Να ενημερώνουν το  κοινό σχετικά με την στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία παρέχοντας 

στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το 

επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και 

επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση. 

- Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στην πράξη σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το 

ΕΚΤ και την  υλοποίησή της στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω 

ενημέρωση αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της πράξης 

ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό. 

- Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη 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. 

7. Να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά 

τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και στη συνέχεια για 

τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου 

ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε 

περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας ενίσχυσης.  

Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωμένων αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 

εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όπως 

ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιμότητα εγγράφων).  
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Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις που καθορίζονται από το θεσμικό 

πλαίσιο / καθεστώς ενίσχυσης που διέπει την πράξη.  

Για τις παρεμβάσεις με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ εισάγεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής 

αποθήκευσης και παρακολούθησης δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων 

(microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας των παρεμβάσεων (follow-up). 

Επίσης στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις του δικαιούχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τήρησης και 

υποβολής στοιχείων microdata.  

 

Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης θα ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης σε επόμενες 

Δημόσιες Προσκλήσεις. 

Ι.1.15 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στην παρούσα Δημόσια 

Πρόσκληση. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών 

Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). 

 

Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ 

(www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr, του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (http://www.epanad.gov.gr & 

http://www.edulll.gr) και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr  

Επίσης συντάσσονται Δελτία Τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, τα 

οποία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλονται 

μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.  

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που 

προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως 

αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020. 

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμματος, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να 

παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, 

που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών 

δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του 

προγράμματος. Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται 
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από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να 

τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών 

δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν.1303/2013 και 1304/2013. 

O δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα του είτε να έχει πρόσβαση σε 

άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), 

προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και 

αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΟΑΕΔ με τα εν λόγω στοιχεία. Οι δικαιούχοι έχουν την 

ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) 

και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των 

πράξεων. 

Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στις 

ομάδες-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, 

κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών 

πληροφοριών. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος εξειδικεύονται μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Διαχειριστικής Αρχής.  

. 

Ι.1.16 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

• Παράρτημα Ι  Πίνακας ειδικοτήτων ανά Περιφερειακή Ενότητα   

• Παράρτημα IΙ Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας (de-minimis)   

• Παράρτημα ΙΙΙ Πίνακας ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό  

• Παράρτημα ΙV Μεθοδολογία αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης  

• Παράρτημα V Ορισμός ΜΜΕ 

• Παράρτημα VI Παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ένωσης (ΣΛΕΕ)  

• Παράρτημα VII Άρθρο 1 και 2 του Καν.1407/2013 

• Παράρτημα VIII Υπολογισμός Μονάδων Εργασίας  

• Παράρτημα IX Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης 

• Παράρτημα X Απογραφικά Δελτία  Εισόδου και Εξόδου στην Πράξη 
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθμός Θέσεων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 51 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17 

323007 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 2 

413101 - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4 

761030 - ΨΗΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ Η ΤΟ ΨΑΡΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ) 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 34 

222010 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

223200 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 

272600 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 1 

311404 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

323007 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 2 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

343100 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 

343400 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

411500 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 14 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 

222000 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

318212 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 
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532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 

251100 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 

413101 - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 2 

413102 - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

(ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ) 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 21 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 

322600 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 13 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ 72 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 30 

213103 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 

323003 - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

323007 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17 

421106 - ΤΑΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. 1 
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515000 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 1 

516906 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 1 

517003 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 1 

517007 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

729100 - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΒΑΦΕΙΣ, ΣΤΙΛΒΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

741000 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 1 

741002 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 42 

211401 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1 

221001 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 

ΤΟΠΙΩΝ ΚΛΠ. 1 

222000 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

222010 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

222014 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

223300 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

235001 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΚΛΠ. 2 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 

322600 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

323008 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 3 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2 

349007 - ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 

411500 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 1 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 1 

412103 - ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 16 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 
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727004 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 29 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 27 

213100 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 

222000 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

222014 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 

251104 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2 

311300 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 

321105 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 3 

411501 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10 

423205 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

ΚΛΠ. 1 

532011 - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 25 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 

412104 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 

423205 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

ΚΛΠ. 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17 

231133 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

343303 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8 

516906 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 1 
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532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 26 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 9 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

423200 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17 

222008 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

222010 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

229902 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2 

231107 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ 1 

243010 - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

249900 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΑΛΛΟΙ Μ.Α.Κ. (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 19 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 13 

231300 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 
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3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

411501 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 7 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 

213103 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 18 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10 

223306 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 

515004 - ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ 1 

515010 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

726021 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ) 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2 

321206 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 

323008 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

516906 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 1 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 16 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

423206 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 1 

516906 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5 

727004 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

411501 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12 

341514 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ 1 

411500 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8 

515000 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 1 

517007 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 

272500 - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 1 

311200 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 1 

322600 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7 

222007 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 157 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 53 

213900 - ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.Α.Κ. 1 

247103 - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1 

313202 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

321104 - ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 

347001 - ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

413101 - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 3 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 21 

423100 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 3 

514004 - ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 1 

515010 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ 1 

516906 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 3 

517013 - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ 2 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 10 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 2 

727004 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 104 

213100 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

213103 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 3 

213109 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 

213900 - ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.Α.Κ. 1 

221001 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 

ΤΟΠΙΩΝ ΚΛΠ. 1 

222004 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

222014 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 2 

223100 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 

223200 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 

223300 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

231106 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 

231302 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1 

235001 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΚΛΠ. 1 
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243036 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1 

244000 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 

251901 - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΗ 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 3 

313100 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 

321206 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 

322600 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3 

341511 - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 8 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 7 

343303 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 

347001 - ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 1 

349007 - ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 

411501 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 3 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 1 

413105 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ), ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 34 

423202 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΚΛΠ. 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 8 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 2 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 48 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 23 

322800 - ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 1 

347001 - ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 1 

411500 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 1 

413101 - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 1 
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419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 12 

423206 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 1 

517013 - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

532002 - ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 1 

762000 - ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 25 

211300 - ΧΗΜΙΚΟΙ 1 

213103 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 

229106 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 1 

271100 - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 

313103 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

321105 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6 

424001 - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

788031 - ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 33 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

347001 - ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9 

517007 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 18 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2 

322600 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

411500 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 1 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 1 
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419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 55 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 22 

273001 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 1 

411500 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17 

423205 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

ΚΛΠ. 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 33 

211300 - ΧΗΜΙΚΟΙ 1 

222000 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

237000 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 1 

243020 - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1 

247103 - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 

272106 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 

321104 - ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 

323007 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 

411500 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 19 

516901 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 21 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 

532011 - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 

123304 - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 

331005 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ 

Η ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΕΣ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

412102 - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 
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412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 

423206 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 81 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17 

323003 - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6 

515010 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ 4 

517000 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 64 

213900 - ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.Α.Κ. 1 

223100 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

231106 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 

237000 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 1 

251106 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 1 

271204 - ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Η 

ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 4 

272209 - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 3 

272500 - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 3 

321106 - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 1 

343204 - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 

343211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ) 2 

343217 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

346000 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

347001 - ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 1 

411501 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2 
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412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 3 

412102 - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 27 

423200 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2 

532001 - ΑΝΘΟΠΩΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 

213103 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

312000 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κ.Π.Α.Ε. 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 20 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12 

322600 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 7 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 2 

343216 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ) 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 50 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 16 

343211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ) 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 11 

516202 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΛΠ. 1 

517003 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

913307 - ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ) 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 34 
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222010 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

229100 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

229310 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

231107 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ 1 

235001 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΚΛΠ. 1 

321104 - ΒΟΗΘΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 

323003 - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 1 

412102 - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 11 

423200 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1 

423204 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 27 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6 

516906 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 1 

517007 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 16 

213100 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

233000 - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 1 

244000 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 

322600 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

323003 - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 3 
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419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 15 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

515000 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 1 

517000 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7 

251100 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 77 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 26 

323008 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 3 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8 

515010 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ 1 

517000 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 4 

517013 - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 7 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

727004 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 51 

222000 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 

223300 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 

251106 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 2 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 

322600 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

323008 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

331004 - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

341501 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 

ΑΔΑ: 60ΔΕ4691Ω2-5ΗΑ



 

53 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 9 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 3 

349007 - ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 1 

412102 - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 17 

517003 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

515010 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ 1 

532002 - ΑΡΤΟΠΩΛΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 11 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 27 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 16 

322600 - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

411102 - ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΛΠ.) 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9 

517007 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3 

728407 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΛΠ. 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11 

211300 - ΧΗΜΙΚΟΙ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 
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343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 3 

411501 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 31 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

712007 - ΚΟΠΤΕΣ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΚΛΠ. (ΜΕ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ) 1 

741002 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 24 

213103 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 

213104 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

222000 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

249104 - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 

272106 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 

312000 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κ.Π.Α.Ε. 1 

312003 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 

322605 - ΜΑΛΑΚΤΕΣ (ΜΑΣΕΡ) 1 

324001 - ΜΑΙΕΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΛΠ. 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 3 

343303 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 2 

412102 - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

413109 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΤΗΡΗΣΗ 

ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΛΠ. 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

423200 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 20 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 
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413102 - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

(ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ) 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

514002 - ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 13 

223100 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

411501 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 3 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 21 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 9 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

515010 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

751019 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12 

222000 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

231300 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

231302 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2 

323007 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 
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313103 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

735121 - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ ΒΟΗΘΟΙ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 

273040 - ΡΕΠΟΡΤΕΡ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 21 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 9 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8 

726000 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 2 

412102 - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

423203 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 1 

516202 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΛΠ. 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 8 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 

244000 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1 

251100 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) 1 

311200 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 1 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

532005 - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 13 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 
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3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11 

223300 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

229100 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 

411500 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1 

751019 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 

349007 - ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗ 19 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 8 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 

321105 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 1 

322905 - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 35 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 18 

331004 - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 11 

523908 - ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4 

726021 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ) 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17 
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231302 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1 

272100 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 2 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

412100 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 7 

516906 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

532011 - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 1 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

743020 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 58 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 28 

313202 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

322800 - ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 1 

323008 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 1 

331001 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 

411501 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 16 

515010 - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ 1 

516906 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 1 

517000 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 

517007 - ΚΟΜΜΩΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2 

532018 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 30 

221001 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 

ΤΟΠΙΩΝ ΚΛΠ. 1 

231302 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1 

245000 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 1 

272407 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ 1 

ΑΔΑ: 60ΔΕ4691Ω2-5ΗΑ



 

59 

311408 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 

323003 - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ) 2 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2 

349007 - ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 11 

532000 - ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4 

727004 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 10 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

741004 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΚΥΟΤΗΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 

222004 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

229301 - ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 1 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

343303 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

423205 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

ΚΛΠ. 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 23 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 13 

733013 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 1 

913302 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΕΣ) 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8 

213900 - ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ.Α.Κ. 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

349007 - ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

343302 - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Η ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 7 
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2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 

322800 - ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 1 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6 

343300 - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 

423205 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

ΚΛΠ. 1 

751019 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 5 

2 - Β' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

3 - Γ' ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 

412211 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 

419000 - ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 

Γενικό άθροισμα 1295 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 

 

Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
(DE MINIMIS) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 

 

ΟΑΕΔ (Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠ) 

 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων  ηλικίας 25-29 ετών»)

 

Ο – Η Όνομα: 

  

Επώνυμο: 

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

 

 

Τόπος Γέννησης: 

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

  

Τηλ: 

 

 

Τόπος Κατοικίας: 

  

Οδός: 

  

Αριθ: 

  

ΤΚ: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

Τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση είναι αληθή  

 

 

 

Α. Η επιχείρηση …………………………………………………, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, η οποία υποβάλλει αίτηση 

συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ενιαίων με αυτήν επιχειρήσεων, έχει λάβει κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά 

το τρέχον οικονομικό έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας:  
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Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 

την απασχόληση ανέργων νέων 25-29 ετών», αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η 

επιχείρηση (καθώς και οι επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση) κατά τα δύο προηγούμενα 

οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται 

η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης .  

Γ.  

Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. 

 

Στη δήλωση θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου 

καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, 

χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες  

 

 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη 

δήλωση. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση καθώς και τις τυχόν ενιαίες με αυτή επιχειρήσεις  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

&  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 

ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 

(Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση καθώς και σε αυτές που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση). 

Α/

Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

Σ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

&  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 

ετών. 

 

 

 

 

Hμερομηνία:   ……    20…. 

Ο/ Δηλ. 

(Υπογραφή) 

ΑΔΑ: 60ΔΕ4691Ω2-5ΗΑ



 

64 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΑ2  
με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό 

 

Α/Α 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΠΑ2  

(Απόφαση ΔΣ 1952/39/15-07-

2016) 

ΡΟΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ όπως 

περιγράφεται στο Οργανόγραμμα ΟΑΕΔ ως 

Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση πράξεων 

κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

(Απόφαση ΔΣ 1952/39/15-07-2016) 

 

1 ΝΑΞΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

2 ΠΑΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

3 ΘΗΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

4 ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΣΑΜΟΥ 

5 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

6 ΘΑΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 

7 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 

8 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 

9 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

10 ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ 2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ   

11 ΣΑΠΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ 

13 ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

14 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ 

15 ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ 

16 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ 
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17 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

18 ΚΙΑΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

19 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ 

20 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

21 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

22 ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

23 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

24 ΚΩΣ  
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

25 ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ 2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

26 ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

27 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ 

28 ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ 

29 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ 

 

30 

 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.295  ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 25-29 ΕΤΩΝ» 

 
Βάσει του εγκεκριμένης από την ΕΠΠΑ Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ εκδίδεται 

πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους. 

Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από τον ΟΑΕΔ ως ΕΦ προκειμένου να επιλεγούν οι προτάσεις 

/ πράξεις που θα ενταχθούν. 

Η αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης / επιλογής πράξεων προς ένταξη πραγματοποιείται σύμφωνα 

με την οριζόμενη μεθοδολογία στην εκδοθείσα πρόσκληση και τα εγκεκριμένα κριτήρια του ΕΠ.: 

1. Επιλογή μεθοδολογίας αξιολόγησης   
Η επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης γίνεται στο στάδιο της εξειδίκευσης της δράσης και 

αναφέρεται στην πρόσκληση, ώστε να είναι γνωστή στους δυνητικούς δικαιούχους. 

Οι βασικές μεθοδολογίες αξιολόγησης από τις οποίες γίνεται επιλογή είναι η άμεση αξιολόγηση και η 

συγκριτική αξιολόγηση. 

Στο  εν λόγω πρόγραμμα επιλέχθηκε η άμεση αξιολόγηση. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται αξιολογείται 

άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον η αίτηση ικανοποιεί τα κριτήρια 

που ορίζονται στην Πρόσκληση προωθείται για ένταξη. Στην περίπτωση πολλών δυνητικών δικαιούχων, η 

αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου 

υποβολής, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 

απασχόληση 1.295  ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» επειδή κατά κανόνα η άμεση αξιολόγηση είναι 

ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, και επιτρέπει στους δυνητικούς δικαιούχους που 

διαθέτουν ετοιμότητα υποβολής προτάσεων (και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) 

να χρηματοδοτηθούν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση αξιολογείται μόλις 

υποβληθεί.  

Επιπλέον εκτιμήθηκε ότι οι πόροι που διατίθενται για το πρόγραμμα επαρκούν για τη χρηματοδότηση 

των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν. 

2. Διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση προτάσεων  
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 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται εσωτερικούς αξιολογητές (υπαλλήλους του ΟΑΕΔ), για τους οποίους 

διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι: 

�  δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων  

� διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για τη διενέργεια της αξιολόγησης 

Κατά την αξιολόγηση: 

• και στη φάση ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης (ΣΤΑΔΙΟ Α), ο αξιολογητής 

δύναται να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων 

ενημερώνοντας το δικαιούχο. Ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει τα αιτηθέντα στοιχεία 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, πέραν της οποίας η πρόταση απορρίπτεται. Στη συνέχεια και 

μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών  η πρόταση αξιολογείται με βάση και τα 

συμπληρωματικά στοιχεία.  

ΑΔΑ: 60ΔΕ4691Ω2-5ΗΑ



 

67 

• και στη φάση Αξιολόγησης των προτάσεων ανά κριτήριο ή και  ομάδα κριτηρίων (ΣΤΑΔΙΟ Β), ο 

αξιολογητής  δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του 

περιεχομένου της πρότασης. 

Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της 

πρότασης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων. Σε 

περίπτωση που μία πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας 

κριτηρίων, ο αξιολογητής προβαίνει στην αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η 

αιτιολογημένη απόρριψη της πρότασης να περιλαμβάνει κρίση για το σύνολο της πρότασης. Μια τέτοια 

επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη προκειμένου να υποδειχθούν στον δυνητικό δικαιούχο οι ελλείψεις και 

αδυναμίες της πρότασής του. 

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται 

συμπληρώνοντας το Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης. 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία της αξιολόγησης (συγκριτική ή 

άμεση), τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση και 

στη συνέχεια η πρόταση προχωράει 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 

� Εάν ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην Δημόσια 

Πρόσκληση. 

Στη συνέχεια εξετάζεται: 

� Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 

ορίζονται στην πρόσκληση.  

� Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος 

γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) 

που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην σχετική πρόσκληση. 

� Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης και συγκεκριμένα αν, για την υποβολή της 

πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι 

συμπληρωμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση.  

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

της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος. 

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

στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της εκάστοτε πρόσκλησης. 

� Εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 
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� ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Α΄: 
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή. Η ολοκλήρωση του 

Σταδίου Α, ανεξαρτήτως αποτελέσματος αξιολόγησης θετική ή αρνητική σηματοδοτεί την έναρξη του 

σταδίου Β της αξιολόγησης των προτάσεων.. 

 

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 πέντε βασικές ομάδες ως ακολούθως:  

1
η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης  

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται: 

� Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης (Α1) , 

όσον αφορά:  

α) στη σαφή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου με αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της πράξης 

(π.χ. στόχος της πράξης, ομάδα-στόχος/ωφελούμενοι, δράσεις / υποδράσεις),  

β) στη μεθοδολογία υλοποίησης, η οποία θα αναφέρει όλες τις αναγκαίες 

εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (επιλογή μεθοδολογίας 

και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, 

χρονική αλληλουχία ενεργειών), 

γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, 

δ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης (καταλληλότητα δράσεων 

επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη). 

� Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης (Α2) 
Αξιολογείται αν υποβλήθηκε η τυποποιημένη αίτηση 

� Τήρηση βασικών προϋποθέσεων (Α3) 
Αξιολογείται εάν ο δικαιούχος τηρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής όπως ορίζονται στην ΥΑ και στη 

Δημόσια Πρόσκληση. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που εξετάζονται για την εν λόγω πράξη είναι: 

- Ο αριθμός του υφιστάμενου απασχολούμενου προσωπικού 

- Η μη μεταβολή του προϋπάρχοντος προσωπικού που προέρχεται από τη μείωσή του πριν την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, 

- Ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων, για τις οποίες δικαιούται να  επιχορηγηθεί ο δικαιούχος 

βάσει του αριθμού του προσωπικού που απασχολεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης 

- Το αντικείμενο δραστηριότητας, το οποίο δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσεις που 

ορίζει η ΥΑ 

- Η γεωγραφική τοποθεσία του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης ή του τυχόν 

υποκαταστήματος της όπου θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος άνεργος. Συγκεκριμένα οι θέσεις 

κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότητα. Οπότε για να είναι δικαιούχος μια 

επιχείρηση,  θα πρέπει να διατίθεται θέση της ειδικότητας που αιτείται  στην αντίστοιχη 

Περιφερειακή Ενότητα που ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της 

- Το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση σύμφωνα με το de-minimis, το 

οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το ανώτατο όριο των 200.000 €, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1407/2013 της Επιτροπής 
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- Το γεγονός ότι εκκρεμεί ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων  

- Το γεγονός ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της δράσης και των δαπανών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που ορίζεται κάθε φορά 

� Επιλεξιμότητα περιόδου υλοποίησης (Α4) 
Εξετάζεται αν η περίοδος της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος και του  χρονικού διαστήματος ισχύος του καθεστώτος 

κρατικών ενισχύσεων που έχει επιλεγεί κάθε φορά για την πράξη. 

� Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/ όχι). 
 

2
η
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου (Β) 

� Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων (Β1).  

 

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την 

προτεινόμενη πράξη.  

Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).  

� Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων (Β2). 
Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το 

κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.  

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.  
 

� Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης (Β3). Εξετάζεται εάν η 

προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε 

διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού.  

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).  

� Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (Β4). Εξετάζεται πώς η πράξη 

διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία ή αν ενσωματώνει λειτουργίες 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ΑμεΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη 

συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑμεΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της 

πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη 

δέσμευση του δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 

προσβασιμότητας για ΑμεΑ με δικά του έξοδα.  

Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις,  ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα 

στα ΑμεΑ ή η ενσωμάτωση λειτουργιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ΑμεΑ. 

• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται ή δεν απαιτείται η 

προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.  

� Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).  
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3

η
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης (Γ) 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα μιας πράξης αυτή εξετάζεται ως προς  την 

αποτελεσματικότητά της (Γ1):  
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων σε επίπεδο δεικτών, όπως 

προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 

� Το κριτήριο αξιολογείται με κατάσταση: υψηλή, μέση, χαμηλή. Η επιλογή οποιασδήποτε 
κατάστασης αποτελεί θετική αξιολόγηση  

Η βαθμολόγηση στο κριτήριο αυτό προκύπτει από το πηλίκο του αριθμού των ατόμων που αιτείται ο 

δικαιούχος προς τον αριθμό των ατόμων που δικαιούται να προσλάβει στα πλαίσια της πράξης 

σύμφωνα με την ΥΑ. 

Η αποτελεσματικότητα χαρακτηρίζεται ως υψηλή εφόσον το αποτέλεσμα κυμαίνεται 0,71 - 1,00, ως 

μέση εφόσον το αποτέλεσμα κυμαίνεται 0,31-0,70 και ως χαμηλή όταν κυμαίνεται 0,01-0,30. 

Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης σε οποιοδήποτε από τα δυο στάδια (προαναφερθέντα Στάδια Α 

και Β) η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός δικαιούχος.   
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λ_1: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:8ii

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:ΟΑΕ∆_0(2)-Α.Α:  2117  ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

2

 - Η αίτηση χρηµατοδότησης πράξης, υπογεγραµµένη από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του φορέα

ΝΑΙ

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου για το οποίο 

υποβάλλει την πρόταση  

Εξετάζεται εάν o φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση 
στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά 

φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνηµµένα κατά την υποβολή του 
αιτήµατος και τα οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση

Τιµή
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης  πράξης 

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης πράξης 
εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος, σε 
σχέση κάθε φορά µε την περίοδο ισχύος του κανονισµού κρατικών 

ενισχύσεων που έχει επιλεγεί για ένταξη και εφαρµογή, εκτός εάν 
στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσµία

3 Τυπική Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης 

Εξετάζεται αν, 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: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.100 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-29 ΕΤΩΝ

1
Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις 

κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει στις 

κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Ηµεροµηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Υπογραφή Ηµεροµηνία υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων:

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Μη περαίωση του φυσικού αντικειµένου µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης

Η Πράξη εµπίπτει στους Θεµατικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς στόχους 
της Πρόσκλησης στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράµµατος

7
Μη επικάλυψη των χορηγουµένων χρηµατοδοτήσεων 

µε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και άλλα 
ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία

Εξετάζεται εάν διασφαλίζεται η µη επικάλυψη των χορηγουµένων 
χρηµατοδοτήσεων µε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ή εάν ο 

συνδυασµός επιχορηγήσεων για τις ίδες επιλέξιµες δαπάνες δεν 
γίνεται µε βάση τις εφαρµοστέες οδηγίες.

8

Εξετάζεται εαν η Πράξη εµπίπτει στους Θεµατικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία 

παρέµβασης/ δράσεις της Πρόσκλησης.

Εξετάζεται οτι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείµενο της 
προτεινόµενης πράξης µέχρι την ηµεροµηνία που ο δυνητικός 

δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηµατοδότησης, σε σχέση κάθε 
φορά µε τον ισχύοντα κανονισµό κρατικών ενισχύσεων που έχει 

επιλεγεί να ενταχθει η κάθε πράξη. Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τον 
Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηµατοδότηση από τα Ε∆ΕΤ σε περίπτωση που 

έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο 
δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηµατοδότησης βάσει 
του προγράµµατος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες 

τις σχετικές πληρωµές».

5

OXI

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

6

4

Υποβολή αποφάσεων των αρµόδιων ή και συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρµόδιων οργάνων

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρµόδιων ή και 

συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρµόδιων οργάνων, 
όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                    
Η ολοκλήρωση του Σταδίου Α ανεξερτήτως αποτελέσµατος αξιολόγησης (θετική ή αρνητική) σηµατοδοτεί την έναρξη του Σταδίου  Β΄ της 

αξιολόγησης των προτάσεων. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης σε οποιοδήποτε απο τα δυο στάδια Α Ή Στάδιο Β η πρόταση 
απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός ∆ικαιούχος.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ □

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ □

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ □

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ □
Εξετάζεται εάν η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής έτσι 
όπως αυτές περιγράφονταιι στην ΥΑ και στη ∆ηµόσια Πρόσκληση.
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας για την επιχείρηση είναι: 

Α.3.1) Ο αριθµός του υφιστάµενου απασχολούµενου προσωπικού

ΝΑΙ    □ ΟΧΙ    □
Α.3.2) Η µεταβολή του προσωπικού (αύξηση ή µείωση). Συνδυαστικά 
µπορεί να εξετάζεται η µεταβολή του προσωπικού σε µία 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

ΝΑΙ    □ ΟΧΙ    □
Α.3.3) Ο αριθµός των αιτούµενων θέσεων 

ΝΑΙ    □ ΟΧΙ    □
Α.3.4) Το αντικείµενο ή/και ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης

ΝΑΙ    □ ΟΧΙ    □
Α.3.5) Η γεωγραφική τοποθεσία του τόπου εγκατάστασης της 
επιχείρησης ή του τυχόν υποκαταστηµατος της όπου θα απασχοληθει 
ο ωφελουµενος άνεργος

ΝΑΙ    □ ΟΧΙ    □
Α.3.6) Το ύψος των κρατικών ενισχύσεων που έχει λάβει η ενιαία 
επιχείρηση σύµφωνα µε το de-minimis, το οποίο δεν πρέπει να 
ξεπερνά το ανώτατο όριο των 200.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονοµικών ετών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1407/2013 της 

Επιτροπής.

ΝΑΙ    □ ΟΧΙ    □
Α.3.7) "Το γεγονός ότι δεν εκκρεµµεί ανάκτηση κρατικών 
ενισχύσεων κατόπιν απόφασης της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου"                  

ΝΑΙ    □ ΟΧΙ    □
Α.3.8)  Καλύπτονται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της δράσης και 

των δαπάνων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καθεστώς κρατικών 
ενισχύσεων που ορίζεται κάθε φορά                                                                                                                                                                                                                                        

ΝΑΙ    □ ΟΧΙ    □
Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ □

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ □

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

Πληρότητα υποβαλλόµενης 
πρότασης 

Α2 Χρήση τυποποιηµένης ηλεκτρονικής αίτησης

Τήρηση βασικών 
προϋποθέσεων*

Επλεξιµότητα περιόδου 
υλοποίησης προγράµµατος 

Α4

Εξετάζεται αν η περίοδος της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση 
πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του προγράµµατος 
και του χρονικού διαστήµατος ισχύος του καθεστώτος κρατικών 

ενισχύσεων που έχει επιλεγεί κάθε φορά για την πράξη 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πράξη θα πρέπει να λαµβάνει την τιµή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:8ii

Τιµή

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  ΟΑΕ∆_0(2)-Α.Α:  2117  ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.100 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών»

Σαφήνεια και πληρότητα του 
φυσικού αντικειµένου της 

προτεινόµενης πράξης 

Α3
Εκπλήρωση του κριτηρίου 

Α3 µόνο όταν όλα τα 
Υποκριτήρια είναι ΝΑΙ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξετάζεται  η σαφήνεια και πληρότητα του φυσικού αντικειµένου της 
προτεινόµενης πράξης, όσον αφορά:α) στη  σαφή περιγραφή του 

φυσικού αντικειµένου µε αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της 
πράξης (π.χ. στόχος της πράξης, οµάδα - στόχος / ωφελούµενοι, 
δράσεις / υποδράσεις), β) στη µεθοδολογία υλοποίησης, η οποία θα 
αναφέρει όλες τις αναγκαίες εργασίες/προµήθειες/υπηρεσίες για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου (επιλογή µεθοδολογίας και 

ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιµέρους υποέργων 
αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), γ) 
στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, δ) στα µέτρα 
δηµοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόµενης πράξης 

(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης µε την 
προτεινόµενη πράξη).

Α1
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β3
Προαγωγή της ισότητας των 
µεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της µη διάκρισης.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 

συµβατότητά της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων 
(Καν.1407/2013 & Καν.651/2014). Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της 
κρατικής ενίσχυσης είναι µια αντικειµενική και νοµική έννοια που ορίζεται 

απευθείας από τη Συνθήκη, και ερµηνεύεται από το ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται κατευθύνσεις/ οδηγίες (βλέπε Παράρτηµα ΙΙΙ) 

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 ∆ικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών 
και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισµού.

Β2
Συµβατότητα της πράξης µε τους 
κανόνες του ανταγωνισµού και 
των κρατικών ενισχύσεων. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β4
Εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας των ατόµων µε 
αναπηρία.

Εξετάζεται στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτοµα µε αναπηρία, η 
εξασφάλιση της προσβασιµότητάς τους στους χώρους εργασίας 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ"  σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Β

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.100 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Β1
Τήρηση εθνικών και ενωσιακών 

κανόνων 

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει σαφείς και 

συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών 
κανόνων περί δηµοσιότητας και πληροφόρησης 

Τιµή

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:8ii

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  ΟΑΕ∆_0(2)-Α.Α:  2117  ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
Τ∆Π

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιµή Βαθµός Αιτιολόγηση

Υψηλή 0,71-1,00

Μέση 0,31-0,70

Χαµηλή 0-0,30

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:8ii

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  ΟΑΕ∆_0(2)-Α.Α:  2117  ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η επιλογή οποιασδήποτε κατάστασης  οριζεται ως θετική αξιολόγηση

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆

Εξετάζεται η συµβολή της προτεινόµενης πράξης στην επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην 

Πρόσκληση. 

Η τιµή του κριτηρίου προκύπτει από το πηλίκο του αριθµού των ατόµων που 

αιτείται ο δικαιούχος προς τον αριθµό των ατόµων που δικαιούται να 

προσλάβει στα πλαίσια της πράξης σύµφωνα µε την ΥΑ. 
Αποτελεσµατικότητα:Γ1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.100 ανέργων ηλικίας 25-29 ετών»

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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Α/Α Οµάδα κριτηρίων Τιµή/Βαθµολογία
Συντελεστής 
στάθµισης

Συνολική βαθµολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ           ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΘΕ -ΟΑΕ∆

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠAI∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  ΟΑΕ∆_0(2)-Α.Α:  2117  ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.100 ανέργων 
ηλικίας 25-29 ετών»

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:8ii
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ 
Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 

2014 
 
Άρθρο 1 
Επιχείρηση 
Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές 

επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις 

προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 2 
Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων 
1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από 

επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατ. ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 

από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. 

 

Άρθρο 3 
Τύποι επιχειρήσεων  
1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη 

επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της 

παραγράφου 3. 

 

2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες 

κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση 

(ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά 

την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας 

άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης). 

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό 

ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, 

μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω επιχείρηση: 

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού 

κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (business 

angels), εφόσον το σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ· 
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β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού· 

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης· 

δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους 

από 5 000 κατοίκους. 

 
3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες 

σχέσεις:  
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 

επιχείρησης 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· L 187/70 EL Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2014  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης 

που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας 

που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.  

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης 

επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων.  

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται 

στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από τους 

επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.  

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών 

προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το 

σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.  

Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της 

σχετικής αγοράς. 

 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της 

ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού. 

5. Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 

συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα 

αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η 

διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση 

δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε 

μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι 

δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που 

προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις. 

 

Β. Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) 
Η μία (1) ετήσια μονάδα εργασίας αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση ή για 

λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

εξεταζόμενου έτους. Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή 

που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ. 

 

 

Γ. «Προβληματική επιχείρηση» 
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Στο άρθρο 2 στοιχείο 18 του Καν. 651/2014 αναφέρονται τα εξής: «Προβληματική επιχείρηση»: η 

επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από 

τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία 

πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη 

δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί 

πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν 

από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που 

θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό 

που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο 

όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται 

στο παράρτημα I της οδηγίας 

2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, 

ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο· 

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα 

χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 

επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 

επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο 

ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί 

πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω 

συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία 

τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει 

ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις 

προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική 

διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της· 

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το 

δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε 

σχέδιο αναδιάρθρωσης· 

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage 

ratio) είναι κάτω του 1,0.». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ) 
 

(1) 

Kλάση της 

ονοματολογίας των Βρυξελλών 
(2) 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Κεφάλαιο 1  Ζώα ζώντα  

Κεφάλαιο 2  Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων  

Κεφάλαιο 3  Ιχθείς, μαλακόστρακα και μαλάκια  

Κεφάλαιο 4  Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν  

Κεφάλαιο 5  

05.04  Έντερα, κύστεις και στόμαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεμάχια, πλην των εξ 

ιχθύων τοιούτων  

05.15  Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, μη αλλαχού κατονομαζόμενα ή 

περιλαμβανόμενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά 

την ανθρώπινη κατανάλωση  

Κεφάλαιο 6  Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκομίας  

Κεφάλαιο 7  Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιμα  

Κεφάλαιο 8  Καρποί και οπώραι εδώδιμοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων  

Κεφάλαιο 9  Καφές, τέιον και αρτύματα (μπαχαρικά), εξαιρέσει του ματέ (κλάσις 09.03)  

Κεφάλαιο 10  Δημητριακά  

Κεφάλαιο 11  Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άμυλα, γλουτένη, ινουλίνη  

Κεφάλαιο 12  Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι σποράς και διάφοροι 

καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομαί.  

Κεφάλαιο 13  

ex 13.03  Πηκτίνη  

Κεφάλαιο 15  

15.01  Λίπος χοίρειον υπό την ονομασίαν “saindoux” και λοιπά χοίρεια λίπη, 

λαμβανόμενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαμβανόμενα διά 

πιέσεως ή τήξεως  

 

15.02  

 

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγμένα, 

περιλαμβανομένων και των λιπών των λεγομένων πρώτης εκθλίψεως  

15.03  Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονομασία “saindoux” χοιρείου 

λίπους και ελαιομαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοματοποιών ουσιών, 

άνευ αναμείξεως ή παρασκευής τινός  
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15.04  Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισμένα  

15.07  Έλαια φυσικά μόνιμα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρμένα ή 

εξηυγενισμένα  

15.12  Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωμένα, έστω και εξηυγενισμένα, 

αλλ’ ουχί περαιτέρω επεξειργασμένα  

15.13  Μαρμαρίνη, απομίμησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα 

βρώσιμα λίπη παρασκευασμένα  

15.17  Υπολείμματα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των 

ζωικών ή φυτικών κηρών  

Κεφάλαιο 16  Παρασκευάσματα κρεάτων, ιχθύων, μαλακοστράκων και μαλακίων  

Κεφάλαιο 17  

17.01  Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάμου, εις στερεάν κατάστασιν  

17.02  Έτερα, σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του μέλιτος, έστω και μεμειγμένα 

μετά φυσικού μέλιτος. Σάκχαρα και μελάσσαι κεκαυμέναι.  

17.03  Μελάσσαι, έστω και αποχρωματισμέναι  

17.05(*)  Σάκχαρα, σιρόπια και μελάσσαι, άπαντα αρωματισμένα ή τεχνικώς 

κεχρωσμένα (περιλαμβανομένης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης 

αρωματισμένης σακχάρεως) εξαιρουμένων των χυμών οπωρών μετά 

προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν  

Κεφάλαιο 18  

18.01  Κακάον εις βαλάνους και θραύσματα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγμένα  

18.02  Κελύφη, φλοιοί, μεμβράναι και απορρίμματα κακάου  

Κεφάλαιο 20  Παρασκευάσματα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή μερών 

φυτών  

Κεφάλαιο 22  

22.04  Γλεύκος σταφυλών, μερικώς ζυμωθέν, έστω και αν η ζύμωσις ανεστάλη καθ’ 

οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύματος  
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22.05  Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύμωσις 

ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύματος (περιλαμβανομένων και των 

μιστελιών)  

22.07  Μηλίτης, απίτης, υδρόμελι και έτερα ποτά προερχόμενα εκ ζυμώσεως  

ex 22.08(*)  

ex 22.09(*)  

Αιθυλική αλκοόλη, μετουσιωμένη ή μη, οιουδήποτε αλκοολομετρικού 

τίτλου, λαμβανόμενη από γεωργικά προϊόντα περιλαμβανόμενα στο 

παράρτημα Ι της συνθήκης, εξαιρουμένων των αποσταγμάτων, ηδύποτων 

και ετέρων οινοπνευματωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων 

παρασκευασμάτων (καλουμένων συμπεπυκνωμένων εκχυλισμάτων) δια 

την Παρασκευή ποτών  

ex 22.10(*)  Όξος εδώδιμον και υποκατάστατα αυτού εδώδιμα  

Κεφάλαιο 23  Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφαί 

παρεσκευασμέναι δια ζώα  

Κεφάλαιο 24  

24.01  Καπνός ακατέργαστος ή μη βιομηχανοποιημένος. Απορρίμματα καπνού  

Κεφάλαιο 45  

45.01  Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίμματα φελλού. Φελλός εις 

θραύσματα, κόκκους ή κόνιν  

Κεφάλαιο 54  

54.01  Λίνον, ακατέργαστον, μουσκευμένον, αποφλοιωμένον, κτενισμένον ή 

άλλως πως κατειργασμένον, μη όμως νηματοποιημένον: Στυπία και 

απορρίμματα (περιλαμβανομένου και του εκ της ξάνσεως νημάτων, 

υφασμάτων ή ρακών προερχομένου λίνου)  

Κεφάλαιο 57  

57.01  Κάνναβις (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, μουσκευμένη, αποφλοιωμένη, 

κτενισμένη ή άλλως κατειργασμένη, αλλά μη νηματοποιημένη. Στυπία και 

απορρίμματα καννάβεως (περιλαμβανομένων και των προερχομένων εκ 

της ξάνσεως νημάτων, υφασμάτων ή ρακών)  

(*) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο 1 του κανονισμού αριθ. 7α του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας, της 18
ης 

Δεκεμβρίου 1959 (ΕΕ 7 της 30.1.1961, σ. 71/61)  

BA3.1.201 (GR-wd) Parartima I Synth.E.E. 14-12-04  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΚΑΝ.1407/2013 

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους 

τομείς, εκτός από:  

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (1)·  

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων·  

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και 

της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που 

πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,  

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε 

πρωτογενείς παραγωγούς·  

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, 

ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και 

λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική 

δραστηριότητα·  

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. 

2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα 

στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από 

τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή ασκούν άλλες 

δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός 

εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, 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. 

Άρθρο 2 Ορισμοί  

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:  
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α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, με εξαίρεση τα 

προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

104/2000·  

β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία 

προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που 

είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του 

πώληση·  

γ) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς 

πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη 

πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε 

δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους 

πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε 

χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.  
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                                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΑΔΑ: 60ΔΕ4691Ω2-5ΗΑ



5 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ 

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛ: 0/1/1900

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ) ΜΗΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (Α)
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ (Β)

ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΗΝΑ 

(Γ)

ΜΕ  

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟY 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ (Δ)

1 Aορίστου χρόνου (πλήρης απασχόληση) 0 0

2

Aορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (σταθερά 7 ώρες ημερησίως και 5 

ημέρες την εβδομάδα )
0 0,00

3

Aορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (σταθερά 6 ώρες ημερησίως και 5 

ημέρες την εβδομάδα) 
0 0,00

4

Aορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (σταθερά 5 ώρες ημερησίως και 5 

ημέρες την εβδομάδα )
0 0,00

5

Aορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (σταθερά 4 ώρες ημερησίως και 5 

ημέρες την εβδομάδα )
0 0,00

6

Aορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (σταθερά 3 ώρες ημερησίως και

5 ημέρες την εβδομάδα)
0 0,00

7

Aορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (σταθερά 2 ώρες ημερησίως και 5 

ημέρες την εβδομάδα)
0 0,00

8

Aορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (σταθερά 1 ώρα ημερησίως και 5

ημέρες την εδβομάδα)
0 0,00

9 Ορισμένου χρόνου (πλήρης απασχόληση) 0 0

10

Ορισμένου χρόνου (σταθερής μερικής απασχόλησης 7 ωρών ημερησίως

και 5 ημέρες την εβδομάδα )
0 0,00

11

Ορισμένου χρόνου (σταθερής μερικής απασχόλησης 6 ωρών ημερησίως

και 5 ημέρες την εβδομάδα )
0 0,00

12

Ορισμένου χρόνου (σταθερής μερικής απασχόλησης 5 ωρών ημερησίως

και 5 ημέρες την εβδομάδα)
0 0,00

13

Ορισμένου χρόνου (σταθερής μερικής απασχόλησης 4 ωρών ημερησίως

και 5 ημέρες την εβδομάδα)
0 0,00

14

Ορισμένου χρόνου (σταθερής μερικής απασχόλησης 3 ωρών ημερησίως

και 5 ημέρες την εβδομάδα )
0 0,00

15

Ορισμένου χρόνου (σταθερής μερικής απασχόλησης 2 ωρών ημερησίως

και 5 ημέρες την εβδομάδα )
0 0,00

16

Ορισμένου χρόνου (σταθερής μερικής απασχόλησης 1 ώρας ημερησίως

και 5 ημέρες την εβδομάδα)
0 0,00

17

Ωρομίσθιοι με μη σταθερό ωράριο απασχόλησης σε μηνιαία βάση (ΩΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
0 0,00

18

Eκ περιτροπής απασχολούμενοι (ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) δηλαδή

εργαζόμενοι 8 ώρες ημερησίως ,λιγότερο από 5 ημέρες την εβδομάδα 
0 0,00

ΣΥΝΟΛΟ: 0,00

1

2

3

4

                      ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ                                                     ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

Παρατηρήσεις για τον υπολογισμό Μονάδων Εργασίας κατά την αίτηση:

Η στήλη (Α) του απασχολούμενου προσωπικού κατά το μήνα της αίτησης (Α) αναφέρεται στις παρελθούσες 30-31 ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης, έως την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου μήνα (π.χ. εάν η Αίτηση υποβάλλεται στις 7 Σεπτεμβρίου τότε στον Μήνα της Αίτησης η περίοδος αναφοράς θα 

είναι 7 Αυγούστου με 6 Σεπτεμβρίου). 

Στις γραμμές (1)-(16) καταγράφεται το πλήθος των εργαζομένων  κάθε κατηγορίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου). 

Στις γραμμές (1) + (9) οι Μονάδες Εργασίας κατά την αίτηση, στη στήλη υπολογισμού (Δ) ταυτίζονται με το πλήθος των εργαζομένων  κάθε κατηγορίας (αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου).

Στις γραμμές από 2-8 & 10-16  η εύρεση των Μονάδες Εργασίας στη στήλη υπολογισμού (Δ) γίνεται με το κλάσμα το πλήθους των εργαζομένων  κάθε κατηγορίας, επί 

του κλάσματος  των ωρών απασχόλησης της εκάστοτε κατηγορίας.

Εφόσον έχουμε ωρομίσθιους με μη σταθερό ωράριο απασχόλησης σε μηνιαία βάση, τότε στη γραμμή 17 στη στήλη (Β) συμπληρώνεται το άθροισμα των ωρών 

απασχόλησης των  30-31 ημερών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,  όλων των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής. 

Η εύρεση των Μονάδες Εργασίας  τους στη στήλη υπολογισμού (Δ) γίνεται με την πράξη (άθροισμα ωρών απασχόλησης για τις 30-31 ημέρες, όλων των εργαζομένων 

της κατηγορίας αυτής)/176.

Εφόσον έχουμε εκ περιτροπής απασχολούμενους, τότε στη γραμμή 18 και στη στήλη (Γ) συμπληρώνεται το άθροισμα των ημερών απασχόλησης των 30-31 ημερών 

πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όλων των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής. 

Η εύρεση των Μονάδες Εργασίας  τους στη στήλη υπολογισμού (Δ) γίνεται με την πράξη (άθροισμα ημερών απασχόλησης για τις 30-31 ημέρες, όλων των εργαζομένων 

της κατηγορίας αυτής)/25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΗΣ  
 

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών» 

 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 

 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ(ΕΡΓΟΥ)  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ) 

 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΔΡΑΣΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/∆ΡΑΣΗΣ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ/ΔΡΑΣΗΣ 

 

1.0 Ονομασία ΕΦΔ (ΚΠΑ2) Λίστα Τιμών 

1.1 Κωδικός ΕΦΔ (ΚΠΑ2) Προσυμπληρωμένο 

1.2 Διεύθυνση ΕΦΔ (ΚΠΑ2) Προσυμπληρωμένο 

1.3 Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ Προσυμπληρωμένο 

1.4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Προσυμπληρωμένο 

1.5. Άξονας Προτεραιότητας  Προσυμπληρωμένο 

1.6. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Προσυμπληρωμένο 

1.7. Ταμείο ΕΚΤ/ΠΑΝ 

1.8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Λίστα (συσχετισμός με Τόπο Υλοποίησης) 

1.9. ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Λίστα (συσχετισμός με Τόπο Υλοποίησης) 

1.10 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Προσυμπληρωμένο 

1.11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

1.12 ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  

1.13. Καθεστώς Ενίσχυσης (Θεσμικό Πλαίσιο) 1407 

1.14 Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ;                             

ΝΑΙ 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ   

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1.1 Α.Φ.Μ. ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΓΠΣ) 

2.1.2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΓΠΣ) 

2.1.3 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΓΠΣ) 

2.1.4 ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

2.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΓΠΣ) 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2.1.6 ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

2.1.7. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/ΚΟΙΝΣΕΠ 

2.1.8. Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

2.1.9 ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Β/Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

2.1.10 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΔΟΥ Ή ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2.1.11 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ/ΜΕΓΑΛΗ 

Σύμφωνα με τον ορισμό της ΜΜΕ (Παράρτημα 

IV) και την δήλωση ΜΜΕ η οποία αποτελεί 

τυπικό δικαιολογητικό (Παράρτημα V) 

συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο 

2.1.12. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ FRANCHISE ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2.1.13. BRAND NAME ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ FRANCHISE 

2.1.14. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ 

(OFFSHORE) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2.1.15 ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2.1.16 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ SPIN-OFF NAI/OXI 

 

2.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση) 

2.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

2.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

2.2.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

2.2.4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΓΠΣ) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΓΠΣ) 
2.2.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΓΠΣ) 

2.2.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

2.2.7. FAX  

2.2.8. Ιστοχώρος (Website)  

2.2.9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)  

3. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ.)  

3. Κ.Α.Δ. – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Σύμφωνα με τον ΚΑΔ 2010 – NACE Group Level) 

Κ.Α.Δ. ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Κ.Α.Δ. Ημερομηνία 

1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

Κ.Α.Δ. 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Κ.Α.Δ. ΑΠΟ Δ.Ο.Υ 

Κ.Α.Δ. ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Κ.Α.Δ. Ημερομηνία 

1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

Κ.Α.Δ. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Κ.Α.Δ. 

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠΟ Δ.Ο.Υ 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

(ΕΔΡΑΣ & ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)  

 

 Συνολικός αριθμός απασχολούμενου προσωπικού επιχείρησης κατά  το 
μήνα της αίτησης χρηματοδότησης σε Μονάδες Εργασίας σύμφωνα με το 
Παράρτημα VIII. 

……………. 

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

5.1 ΕΠΩΝΥΜΟ  

5.2 ΟΝΟΜΑ  

5.3 Α.Φ.Μ.  

5.4 VAT  

5.5 ΧΩΡΑ  

5.6 ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

 

5.7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

 

5.8. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

5.9 ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

5.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)  

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου αν είναι να συμπληρώνονται εφόσον διαφέρουν από το Νόμιμο 

Εκπρόσωπο της εταιρείας 
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ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

Α.Φ.Μ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

FAX  

e-mail  

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ/ΕΝΙΑΙΩΝ  

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

ΠΟΣΟΣΤΟ% ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

   

ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Α.Φ.Μ.  

V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)  

Δ.Ο.Υ  

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

e-mail  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

ΦΥΛΟ (ΑΡΡΕΝ Ή ΘΗΛΥ)  

  

 

7.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

7.1.1 Ο δικαιούχος ή οι Μέτοχοί του συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις; ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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7.1.2 Ο δικαιούχος ή οι Μέτοχοί του συμμετέχουν σε επιχειρήσεις offshore; ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ% ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

   

ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ  

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΔΡΑΣ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

FAX  

e-mail  

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 

 

7.1.3 Στοιχεία Επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένων των 

offshore) 

α/α Ονοματεπώνυμ

ο Μετόχου 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Έτος 

Ίδρυσης 

Αντικείμενο 

Επιχείρησης 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Θέση στην 

Επιχείρηση 

1 

 

 

 

      

7.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συμπεριλαμβανομένων των offshore) 

7.2.1 Ενιαίες επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε) 

α/α Ενιαία  

επιχείρηση   

Περίοδος 

Αναφοράς 

Απασχολούμενοι  Σύνολο 

Ενεργητικού 

(€) 

Κύκλος 

Εργασιών (€) 

  

 

    

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ  
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΤΗΣ ENIAIAΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ονομασί
α 

Προγρά
μματος 

Φορέας 
Χορήγησης 

ενίσχυσης 

Αρ. Πρωτ. & 
Ημ/νια 

Εγκριτικής 
Απόφασης 

Εγκριθέν 
Ποσό 

Ενίσχυση
ς 

Καταβληθέν 
Ποσό 

Ενίσχυσης 

Ημ/νια 
Καταβολής 

Τρέχουσα 
Φάση 

Εξέλιξης 
του Έργου 

Α.Φ.Μ. του 
Δικαιούχου 

        

 ΑΛΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΟΧΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ονομασί
α 
Προγρά
μματος 

Φορέας 
Χορήγησης 
ενίσχυσης 

Αρ. Πρωτ. & 
Ημ/νια 
Εγκριτικής 
Απόφασης 

Εγκριθέν 
Ποσό 
Ενίσχυση
ς 

Καταβληθέν 
Ποσό 
Ενίσχυσης 

Ημ/νια 
Καταβολής 

Τρέχουσα 
Φάση 
Εξέλιξης 
του Έργου 

Α.Φ.Μ. του 
Δικαιούχου 

        

 

9. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ    

 

9.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Τίτλος Πράξης  

Τίτλος Πράξης (Αγγλικά)   

 

 

 

9.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση) 

9.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

9.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

9.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

9.4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ 

ΓΓΠΣ) 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ 

ΓΓΠΣ) 

9.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟ ΟΠΣ-ΟΑΕΔ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ 

ΓΓΠΣ) 

9.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

9.7. FAX  

9.8. Ιστοχώρος (Website)  

9.9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)  
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10. ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

10 ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

10.1 ΤΙΤΛΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ 

10.2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

10.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΑΝΑ ΑΦΜ  

10.4 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

10.5 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

10.6 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

10.7 ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

 
 

10.8. ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

 
ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ: H ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ EXCEL)  
 

10.9  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ    

11                  ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

11.1 Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης (κτιριακές ή άλλες ανάλογα τι απαιτείται) 

πρόσβασης των ΑμεΑ, ή εφόσον δεν υπάρχουν πρόκειται να δημιουργηθούν, εφόσον 

προσληφθεί άτομο ΑΜΕΑ; 

NAI/OXI 

11.2 ΕΙΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 

(Περιγραφή) 

 

11.3 
Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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11.4 

Η ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

11.5 

Η ΠΡΑΞΗ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ; 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΞΗΣ    

 

12. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

Εκροών/ 

αποτελέσμα

τος/Λοιποί 

Τ 4845 

 

Συμμετέχοντες 

25-29 ετών 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 
 
 

Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων 

 

• Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι εθνικοί και ενωσιακοί κανόνες και οι 

κατευθυν τήριες γραμμές, καθώς και οι οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ 

• Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 

(ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει 

ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που 

δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

• Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους 

αίτησης χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων και των επισυναπτόμενων αρχείων). 

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την 

ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

•  Το εν λόγω έργο δεν έχει τύχει χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά 
μέσα της τρέχουσας ή άλλης προγραμματικής περιόδου. 

 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  
 

13. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    

 

13. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΚΠΑ2 

ΑΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΧΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΑ 

1    

2    

3    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ –ΠΑΝ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙA ΑΠΟ ΟΠΣ ΕΣΠΑ  

• «5.ΠΑΝ.ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΣΟΔΟΥ_10.11.2016.PDF» 

• «5.ΠΑΝ.ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΟΔΟΥ_10.11.2016.PDF» 
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