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 Προς: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ (Γ.Γ.Ν.Γ) 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 

εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»  

& 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 

 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
(ΕΚΤ)  
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H Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010). 

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/10-04-2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής 
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, µε σκοπό την 
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 
τ.Α’/636/10-04-2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση». 

4. Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ µε αριθµό Ε (2007) 5634/16.11.2007 που αφορά 
την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

5. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης και την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση, 
τροποποίησης αυτής. 

6. Την µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων περί «Μεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών 
∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/τΒ’/03-10-
2007)». 

7. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της 
Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων» (492 ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19 – 11 -09) 

8. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση 
δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-
2009). 

9. Την από 03-04-2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των 
Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην 
πρόσκληση έγγραφο. 

10. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) 

11. Τους Νόµους και τις ∆ιατάξεις που διέπουν το θεσµικό πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας 
Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ), όπως: 

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 274/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας 
Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 130/Α/1989) 
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Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 386/91 «Περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Λαϊκής Επιµόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισµού στο 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 139/Α/91) 

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 206/19-09-2007 (ΦΕΚ 232/Α’/19-09-2007 «∆ιορισµός 
Υπουργών και Υφυπουργών»). 

Την µε αριθµ: 925/09-03-2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων «Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 343/Β’/16-03-
2005). 

12. Την µε αρ. πρωτ. 13083/11-06-2007 αρχική Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο 
«Ίδρυση και λειτουργία θυρίδων επιχειρηµατικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη 
της νεανικής επιχειρηµατικότητας – Β΄περίοδος» και κωδικό MIS «118261» στο Μέτρο 
3.1 στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

13. Την µε αρ. πρωτ. 8426/23-04-2008 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε 
τίτλο «Ίδρυση και λειτουργία θυρίδων επιχειρηµατικότητας για την ενθάρρυνση και 
στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας – Β΄περίοδος» και κωδικό MIS «118261» στο 
Μέτρο 3.1 στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

14. Την µε αρ. πρωτ. 26420/28-11-2008 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης 
µε τίτλο «Ίδρυση και λειτουργία θυρίδων επιχειρηµατικότητας για την ενθάρρυνση και 
στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας – Β΄περίοδος» και κωδικό MIS «118261» στο 
Μέτρο 3.1 στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

15. Το µε αρ. πρωτ. 9662/23-12-2008 (εισερχ. στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 28755/23-
12-2008) έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, σχετικά µε την ανάγκη 
υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 
∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013» 

16. Το Υ.Σ. µε αρ. πρ. 2122/26-9-2011 της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων για 
την επίσπευση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου της Πρόσκλησης 

17. Τις µε αρ. πρ. 19605, 19607 & 19610/18-11-2011 Τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης 
των πράξεων «Αναβάθµιση και επέκταση της λειτουργίας των Θυρίδων 
Επιχειρηµατικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής 
επιχειρηµατικότητας» στους  ΑΠ 4, 5 & 6 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

Τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ), να υποβάλλει προτάσεις  

• για την κατηγορία πράξεων «Θυρίδες Επιχειρηµατικότητας Νέων» µε κωδικό: 
04.72.34.04, για την πράξη «Αναβάθµιση και επέκταση της λειτουργίας των 
Θυρίδων Επιχειρηµατικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της 
νεανικής επιχειρηµατικότητας» προκειµένου να ενταχθούν και 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 4: Αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 
περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

• για την κατηγορία πράξεων «Θυρίδες Επιχειρηµατικότητας Νέων» µε κωδικό: 
05.72.34.04, για την πράξη «Αναβάθµιση και επέκταση της λειτουργίας των 
Θυρίδων Επιχειρηµατικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της 
νεανικής επιχειρηµατικότητας» προκειµένου να ενταχθούν και 
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χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 5: Αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 3 
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

• για την κατηγορία πράξεων «Θυρίδες Επιχειρηµατικότητας Νέων» µε κωδικό: 
06.72.34.04, για την πράξη «Αναβάθµιση και επέκταση της λειτουργίας των 
Θυρίδων Επιχειρηµατικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της 
νεανικής επιχειρηµατικότητας» προκειµένου να ενταχθούν και 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 6: Αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

 

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες θεµατικές 
προτεραιότητες και κατηγορίες πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα ανά Άξονα 
Προτεραιότητας. 

 

Πίνακας 1.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  06 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΚΩ∆.  4 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

 
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η 
απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια 
της υποχρεωτικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης / κατάρτισης προς την αγορά 
εργασίας, και να προσαρµοστούν οι δεξιότητες 
του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία 
καινοτόµο αντίληψη και σε µία οικονοµία 
βασισµένη στην κοινωνία της γνώσης. 
 

ΚΩ∆.  72 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων 
στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρη-
µατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης 
διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης µονάδων, 
και της εξοικείωσης των νέων σε θέµατα 
έρευνας και τεχνολογίας.  Η εισαγωγή 
µαθηµάτων, ενοτήτων και στοιχείων 
επιχειρηµατικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών, καθώς και µέσω της δηµιουργίας 
εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης 
θυρίδων επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη 

ΚΩ∆.  

 
04.72.34 

 
(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ  

4.3.4) 
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παροχή κινήτρων στους συµµετέχοντες και 
ενθάρρυνση συστηµατικών επισκέψεων 
µαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε 
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.  
Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩ∆.  
 

04.72.34.04 
 

ΠΡΑΞΗ: 

 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΘΥΡΙ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩ∆.  
04.72.34.04.01 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΚΩ∆. GR11 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩ∆. GR14 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΩ∆. GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩ∆. GR22 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΩ∆. GR23 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩ∆. GR25 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆. GR41 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗ ΚΩ∆. GR43 

 

Πίνακας 1.1.2  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  06 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ  

ΚΩ∆.  5 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

 
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η 
απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια 
της υποχρεωτικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης / κατάρτισης προς την αγορά 
εργασίας, και να προσαρµοστούν οι δεξιότητες 
του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία 
καινοτόµο αντίληψη και σε µία οικονοµία 
βασισµένη στην κοινωνία της γνώσης. 
 

ΚΩ∆.  72 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων 
στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρη-
µατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης 
διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης 
µονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε 
θέµατα έρευνας και τεχνολογίας.  Η εισαγωγή 
µαθηµάτων, ενοτήτων και στοιχείων 

ΚΩ∆.  

 
05.72.34 

 
(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ  

5.3.4) 
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επιχειρηµατικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών, καθώς και µέσω της δηµιουργίας 
εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης 
θυρίδων επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη 
παροχή κινήτρων στους συµµετέχοντες και 
ενθάρρυνση συστηµατικών επισκέψεων 
µαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε 
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. 
Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩ∆.  
 

05.72.34.04 
 

ΠΡΑΞΗ: 

 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΘΥΡΙ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩ∆.  
05.72.34.04.01 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆. GR12 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆. GR13 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗ  ΚΩ∆. GR30 

 

Πίνακας 1.1.3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  06 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΚΩ∆.  6 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΩ∆.  2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

 
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η 
απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια 
της υποχρεωτικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης / κατάρτισης προς την αγορά 
εργασίας, και να προσαρµοστούν οι δεξιότητες 
του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία 
καινοτόµο αντίληψη και σε µία οικονοµία 
βασισµένη στην κοινωνία της γνώσης. 
 

ΚΩ∆.  72 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων 
στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρη-
µατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης 
διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης 
µονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε 
θέµατα έρευνας και τεχνολογίας.  Η εισαγωγή 
µαθηµάτων, ενοτήτων και στοιχείων 
επιχειρηµατικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σπουδών, καθώς και µέσω της δηµιουργίας 
εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης 
θυρίδων επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη 

ΚΩ∆.  

06.72.34 
 

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ  
6.3.4) 
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παροχή κινήτρων στους συµµετέχοντες και 
ενθάρρυνση συστηµατικών επισκέψεων 
µαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε 
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. 
Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩ∆.  
 

06.72.34.04 
 

ΠΡΑΞΗ: 

 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΘΥΡΙ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩ∆.  
06.72.34.04.01 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α  ΚΩ∆. GR24 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆. GR42 

 
 

1.2 (α) Ειδικός Στόχος 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλουν στον κοινό για τους 3 

Άξονες Προτεραιότητας σχετικό Ειδικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-13», ο οποίος είναι:  

 Η αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά 

εργασίας,  

όπου µέσα από συνδυασµένες δράσεις, που αναφέρονται και αφορούν όλες τις βαθµίδες 

και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιώκεται η σύνδεση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος µε την αγορά εργασίας µέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και του επιχειρηµατικού πνεύµατος µαθητών, σπουδαστών και 

φοιτητών.  Ειδικότερα, µεταξύ των παρεµβάσεων που, σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα, συµβάλλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου είναι: 

• Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του 

επιχειρηµατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης 

και διοίκησης µονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέµατα έρευνας και 

τεχνολογίας.  Η εισαγωγή µαθηµάτων, ενοτήτων και στοιχείων 

επιχειρηµατικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και µέσω της 

δηµιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης θυρίδων 

επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη παροχή κινήτρων στους συµµετέχοντες και 

ενθάρρυνση συστηµατικών επισκέψεων µαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε 

επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.  Προωθείται, επίσης, η ανάπτυξη 

κινήτρων για δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. 
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Περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της Πράξης: 

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ισχύον θεσµικό και 

νοµικό πλαίσιο και συγκεκριµένα:  

• Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 274/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών της Γενικής 

Γραµµατείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 130/Α/1989) 

• Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 386/91 «Περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων της Γενικής 

Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Λαϊκής Επιµόρφωσης από το Υπουργείο 

Πολιτισµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 

139/Α/91) 

• Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 206/19-09-2007 (ΦΕΚ 232/Α’/19-09-2007 «∆ιορισµός 

Υπουργών και Υφυπουργών»). 

• Την µε αριθµ: 925/09-03-2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων «Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 

343/Β’/16-03-2005). 

 

Το αντικείµενο της Πράξης «Αναβάθµιση και Επέκταση της λειτουργίας των Θυρίδων 

Επιχειρηµατικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής 

επιχειρηµατικότητας», συνίσταται στη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας των θυρίδων 

επιχειρηµατικότητας, που έχουν ήδη δηµιουργηθεί και καλύπτουν το σύνολο των 

περιφερειών της χώρας, µε σύγχρονη αναβάθµιση και επέκτασή τους.  

Ο κεντρικός σκοπός και στόχος της λειτουργίας των θυρίδων επιχειρηµατικότητας, είναι: 

• Η ενθάρρυνση των νέων προκειµένου να σχεδιάσουν και να ιδρύσουν µια επιχείρηση. 

• Η ενηµέρωση για τις δυνατότητες που υπάρχουν και για το θεσµικό πλαίσιο που ορίζει 

την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

• Η ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας και η στήριξη των νέων στα πρώτα 

στάδια ίδρυσης και λειτουργίας µιας επιχειρηµατικής µονάδας 

• Η εκπαίδευση των νέων πάνω σε θέµατα επιχειρηµατικότητας 

Απευθύνεται σε µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και απόφοιτους όπως προσδιορίζονται στη 

συνέχεια ως οµάδα στόχος, οι οποίοι έχουν ανάγκη από πληροφόρηση, ενθάρρυνση και 

υποστήριξη, προκειµένου να στραφούν προς την επιχειρηµατικότητα και να αποκτήσουν 

επιχειρηµατική συνείδηση και στη συνέχεια στήριξη στα πρώτα επιχειρηµατικά τους βήµατα.  
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Κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου 2000-06, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 

χρηµατοδοτήθηκαν δύο έργα, τα οποία αφορούσαν στην ίδρυση και λειτουργία περίπου 80 

Θυρίδων και Αντενών, οι οποίες κάλυπταν στο σύνολό τους σχεδόν τις περιφέρειες της 

χώρας.  Επίσης δηµιουργήθηκε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό και διαφηµιστικό υλικό, καθώς 

και εργαλεία συστήµατος παρακολούθησης και διασύνδεσης των Θυρίδων (ΟΠΣ Θυρίδων). 

Οι βασικές υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται από τις Θυρίδες Επιχειρηµατικότητας, 

σχετίζονται µε τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων, το νοµικό πλαίσιο και τους κανόνες που 

διέπουν τη λειτουργία τους, πληροφορίες για µαθήµατα επιχειρηµατικότητας που 

υλοποιούνται σε ιδρύµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλους φορείς, πληροφορίες για 

πηγές χρηµατοδότησης, θέµατα Marketing, ενεργό υποστήριξη κατά την κατάρτιση 

επιχειρησιακών σχεδίων, πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων σχετικών µε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και άλλα σχετικά θέµατα.  Ωστόσο, κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση των 

δύο έργων των Θυρίδων στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ, διαπιστώθηκαν διάφορα σηµεία, τα οποία 

χρήζουν βελτίωσης, όπως: θέµατα επικοινωνίας και συντονισµού, καθώς και προβλήµατα 

οργανωτικής και λειτουργικής φύσεως των Θυρίδων. 

Η Πρόσκληση αποσκοπεί στην επέκταση και αναβάθµιση του θεσµού των Θυρίδων 

Επιχειρηµατικότητας µέσω ενός ευρύτερου επανασχεδιασµού υποστήριξης της νεανικής 

επιχειρηµατικότητας, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την ανάγκη κάλυψης των νέων 

προτεραιοτήτων, όσο και την αποδεδειγµένη ανάγκη της αγοράς για την παροχή των 

υπηρεσιών που παρέχονται, µέσω της λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηµατικότητας. 

Κάθε Θυρίδα λειτουργεί ως σηµείο επαφής µε το κοινό για την ενθάρρυνση των νέων να 

στραφούν προς την αυτοαπασχόληση, τη διάδοση και την ενίσχυση της επιχειρηµατικής 

συνείδησης, την προσφορά των κατάλληλων γνώσεων στους νέους για την ανάληψη 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, καθώς και την παροχή αρχικής υποστήριξης και 

συµβουλευτικής βοήθειας σε όσους από αυτούς επιθυµούν να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις.  

Οι σχετικές ανάγκες των οποίων η κάλυψη εκτιµάται ότι πρέπει να αντιµετωπισθεί µε την 

επέκταση και αναβάθµιση της λειτουργίας των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, 

αναφέρονται: 

• στο να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην προώθηση της επιχειρηµατικής συνείδησης – 

κουλτούρας σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο τµήµα της νεολαίας της χώρας, όπως σε 

µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γενικής, τεχνικής και επαγγελµατικής), 

καταρτιζόµενους και σπουδαστές δηµοσίων ΙΕΚ και των λοιπών σχολών αρχικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, φοιτητές/σπουδαστές ανώτατης 
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εκπαίδευσης, καθώς και αποφοίτους των προαναφερόµενων βαθµίδων εκπαίδευσης-

κατάρτισης. 

• Σε νέους και συστηµατικούς τρόπους προώθησης της επιχειρηµατικής συνείδησης, 

όπως παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικές µονάδες, ηµερίδες, διηµερίδες, καινοτόµες 

δραστηριότητες, όπως δικτυακοί επιχειρηµατικοί διαγωνισµοί κλπ. 

• Σε γεωγραφική επέκταση παροχής των υπηρεσιών των θυρίδων ώστε να καλύπτεται 

το σύνολο της επικράτειας της χώρας. 

• Σε ισχυρή κεντρική υποστήριξη του θεσµού των θυρίδων, ώστε να διασφαλίζεται το 

υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και να αξιοποιούνται οι δυνατότητες των 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

• Σε µια συνεχή αναβάθµιση και εµπλουτισµό του υποστηρικτικού υλικού και των 

διαδικασιών των θυρίδων, ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η άρτια υποστήριξη των νέων 

επιχειρηµατιών. 

 

Ο δυνητικός ∆ικαιούχος, θα πρέπει αρχικά να αναλύσει και να καταγράψει την υφιστάµενη 

κατάσταση όσον αφορά στην υλοποίηση και στα αποτελέσµατα των παρελθόντων έργων, τα 

οποία έχουν υλοποιηθεί.  Στη συνέχεια και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, µπορεί να 

προχωρήσει σε επέκταση, αναβάθµιση και επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος υλικού στα 

νέα δεδοµένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις του σχετικού 

Ειδικού Στόχου.  Επίσης, δύναται να προχωρήσει στην υλοποίηση νέων δράσεων, εφόσον 

δεν επικαλύπτουν τις ήδη υλοποιηθήσες δράσεις.  Σε κάθε περίπτωση, η ίδρυση και 

λειτουργία Θυρίδων Επιχειρηµατικότητας θα πρέπει κατά προτεραιότητα, να γίνει κατά τρόπο 

ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή κάλυψη όλων των περιφερειών της 

χώρας και αφετέρου, να αξιοποιούνται στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι ήδη υφιστάµενες 

υποδοµές.  

Οι προτάσεις του δυνητικού ∆ικαιούχου πρέπει να περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες που θα 

υλοποιηθούν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, όπως αυτή ορίζεται σαφώς στην παρούσα 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων.  Οι προτάσεις αυτές θα περιλαµβάνουν την ενίσχυση και 

υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων που θα ικανοποιούν τους σκοπούς και τις παραµέτρους 

που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.  

Μέσω των δράσεων αυτών ο δυνητικός ∆ικαιούχος θα επιχειρήσει την αύξηση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και την ποιοτική τους αναβάθµιση, προκειµένου να επιτευχθούν τα 

µέγιστα δυνατά οφέλη για τους άµεσα ωφελούµενους, οι οποίοι προσδιορίζονται ως η οµάδα 

στόχου, δηλαδή τους µαθητές, τους καταρτιζόµενους, τους σπουδαστές, τους φοιτητές 

καθώς και αποφοίτους των αντίστοιχων βαθµίδων εκπαίδευσης-κατάρτισης. 
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Έµεσα ωφελούµενοι από τις ανωτέρω δράσεις είναι τα στελέχη υποστήριξης και λειτουργίας 

των συγκεκριµένων δοµών που θα λειτουργήσουν οι Θυρίδες, τα στελέχη της εκπαίδευσης 

και της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι εργοδότες, οι κοινωνικοί 

εταίροι και τα στελέχη των διαφόρων κλάδων της οικονοµίας που ενδεχοµένως θα 

συµβάλλουν στην διεξαγωγή του προγράµµατος.  Επίσης προβλέπεται η αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων και από ενδιαφερόµενους των εκπαιδευτικών µονάδων 

της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του δηµοσίου 

και ιδιωτικού τοµέα. 

Επισηµαίνεται ότι, χρηµατοδοτούνται δαπάνες εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού που 

συνδέονται άµεσα µε την παροχή των προσφερόµενων υπηρεσιών – λειτουργιών, καθώς και 

δαπάνες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και λειτουργία νέων και καινοτόµων υπηρεσιών 

που εντάσσονται στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των 

προκηρυσσόµενων ∆ράσεων.  Η χρηµατοδότηση είναι άµεσα συνυφασµένη µε τον αριθµό 

των δράσεων που θα περιγράφονται στις προτάσεις και οι οποίες θα υλοποιηθούν στη 

διάρκεια της Πράξης.  Τυχόν νέες δράσεις, πέραν των αναφερόµενων, αξιολογούνται 

ανάλογα και θεωρούνται αποδεκτές µόνον στο βαθµό που προωθούν και συµβάλουν άµεσα 

στον κοινό για τους 3 Άξονες Προτεραιότητας σχετικό Ειδικό Στόχο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-13». 

Ενδεικτικά, οι δράσεις που µπορούν να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 

παρούσης πρόσκλησης για την επίτευξη του σχετικού Ειδικού Στόχου περιλαµβάνουν: 

Ενίσχυση, αναβάθµιση και επέκταση της λειτουργίας των θυρίδων νεανικής 

επιχειρηµατικότητας 

Η ανακατανοµή / αναδιοργάνωση και/ή η δηµιουργία των θυρίδων και αντενών θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη τις επιµέρους περιφερειακές ή και τοπικές ανάγκες, ώστε αφενός να 

καλύπτουν γεωγραφικά τις οµάδες - στόχο του πληθυσµού στο σύνολο της επικράτειας της 

χώρας, τεκµηριώνοντας τη διαδικασία και τα κριτήρια που ακολουθήθηκαν για την επιλογή 

και ανακατανοµή και αναδιοργάνωσή τους και αφετέρου να επιτυγχάνεται η θεµατική 

επέκταση των θυρίδων γνωστικά σε νέα αντικείµενα και σε βάθος στους χώρους που ήδη 

δραστηριοποιούνται οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας. 

Οι δοµές που θα λειτουργούν οι Θυρίδες για την παροχή υπηρεσιών καθίσταται ανάγκη να 

είναι στελεχωµένες από εξειδικευµένο ανθρώπινο προσωπικό και εξοπλισµένες µε νέες 

τεχνολογίες, ώστε να είναι σε θέση να επιτελούν τις ανάλογες λειτουργίες και ρόλους.  Τα 

στελέχη των θυρίδων θα παρέχουν υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και 

ενηµέρωσης σχετικά µε τις ευκαιρίες εκπαίδευσης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, καθώς και 

πρόσβαση σε πηγές που αφορούν στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων 
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από νέους.  Επίσης, θα παρέχουν συµβουλευτική στήριξη όσων επιθυµούν και αποφασίζουν 

να προχωρήσουν στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

Στις δραστηριότητες των Θυρίδων και των δικτύων τους, µπορούν να συµπεριλαµβάνονται η 

οργάνωση συναντήσεων µεταξύ νέων επιχειρηµατιών και µεταξύ επιχειρηµατιών και 

σπουδαστών, φοιτητών και καταρτιζοµένων των δηµοσίων ΙΕΚ και των λοιπών σχολών 

αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών και 

την ενθάρρυνση των νέων.  Επίσης, δύναται να περιλαµβάνονται οι επιτόπου επισκέψεις σε 

χώρους της εκπαιδευτικής κοινότητας (σχολεία, ΙΕΚ κλπ) µε παρουσιάσεις από τα 

εξειδικευµένα στελέχη των Θυρίδων Επιχειρηµατικότητας.  Στο ίδιο πλαίσιο τα στελέχη των 

Θυρίδων θα επιµελούνται για την ενίσχυση του θεσµού της επιχειρηµατικότητας, µέσω 

δράσεων που θα πραγµατοποιούνται σε επαγγελµατικούς φορείς και επιχειρήσεις, µε στόχο 

την απόκτηση ανάλογων εµπειριών.  

Οι παρουσιάσεις στις σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να 

γίνουν σε συνεργασία µε τη ΣΕΠΕ∆ / ΥΠΕΠΘ, ενώ για τις παρουσιάσεις στα ΙΕΚ/ΟΕΕΚ σε 

συνεργασία µε τον ΟΕΕΚ, καθώς και µε τους αντίστοιχους εποπτεύοντες φορείς αρχικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Για την αποτελεσµατική λειτουργία τους, µπορούν να αξιοποιηθούν / βελτιωθούν υπάρχοντα 

εργαλεία ή να εκπονηθούν ενδεχοµένως νέα, όπως για παράδειγµα µελέτες, εγχειρίδια, 

οδηγοί για την εξειδίκευση των υπηρεσιών/δραστηριοτήτων και της οργανωτικής 

συγκρότησης των δοµών πού θα λειτουργούν οι Θυρίδες, τους ρόλους, τα καθήκοντα και τα 

προφίλ των στελεχών των, τους τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας των δοµών όπου θα 

λειτουργούν οι Θυρίδες, αλλά και την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή και τις 

προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι χώροι εγκατάστασης. 

∆ράσεις ∆ικτύωσης των Θυρίδων στο πλαίσιο της πράξης 

Η µεγάλη γεωγραφική διασπορά των θυρίδων καθώς και ο µεγάλος αριθµός των ατόµων που 

αποτελούν τις οµάδες – στόχο, επιβάλλει τη χρήση εξειδικευµένων εργαλείων για την 

βέλτιστη οργάνωση, το συντονισµό, την παρακολούθηση και διασύνδεση των επιµέρους 

θυρίδων και/ή των λειτουργιών τους.  Στα σχετικά έργα των Θυρίδων, τα οποία 

χρηµατοδοτήθηκαν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, είχε ήδη δηµιουργηθεί το Πληροφοριακό 

Σύστηµα των Θυρίδων, το οποίο δύναται να επεκταθεί ή/και να αναβαθµιστεί, ώστε να 

καλύπτει και ενδεχοµένως νέες λειτουργίες, όπως: 

• Καταχώρηση και παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού των Θυρίδων. 

• Παρακολούθηση και συντονισµός των επισκέψεων των Θυρίδων σε µονάδες 

εκπαίδευσης.  Καταγραφή αποτελεσµάτων και αξιολόγηση. 

• Παρακολούθηση και προγραµµατισµός των ηµερίδων, συναντήσεων, παρουσιάσεων, 

εκδηλώσεων κλπ., που οι Θυρίδες είτε οργανώνουν είτε συµµετέχουν σε αυτές. 
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• Υποστήριξη επαφών και δικτύωσης. 

• Υποστήριξη της αξιολόγησης, αναβάθµισης και συµπλήρωσης του υποστηρικτικού 

υλικού. 

• Υποστήριξη της επικοινωνίας των Θυρίδων. 

 

Η σχετική δραστηριότητα αφορά επίσης στην πραγµατοποίηση δράσεων διάχυσης του υλικού 

και των εργαλείων που θα παραχθούν, καθώς και αυτών που έχει στη διάθεσή του ο 

δυνητικός ∆ικαιούχος, εκδόσεις, µεταφράσεις, δηµοσιεύσεις άρθρων, µελετών, ερευνών κτλ., 

ως υλικό και εργαλεία ενηµέρωσης και στήριξης των ενδιαφεροµένων και των φορέων 

παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της νεανικής επιχειρηµατικότητας. 

Στο παραπάνω πλαίσιο µπορεί να λειτουργεί βάση δεδοµένων και ιστοσελίδα για τη διάδοση 

και διάχυση ψηφιοποιηµένου εκπαιδευτικού - επιστηµονικού υλικού καθώς και για την 

ενηµέρωση των άµεσα και έµµεσα ωφελουµένων και γενικότερα όλων των ενδιαφεροµένων.  

Η ιστοσελίδα πρέπει να επικαιροποιείται, να επεκτείνεται, να προσαρµόζεται για την 

συστηµατική προβολή της πληροφορίας, µε ευθύνη του δυνητικού ∆ικαιούχου, σε µόνιµη 

βάση. 

Οργάνωση και διεξαγωγή προγραµµάτων επιµόρφωσης στελεχών των θυρίδων και 

στελεχών δράσεων ενθάρρυνσης και στήριξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας 

Η δράση, µέσω των επιµορφωτικών δραστηριοτήτων, στοχεύει στην εξειδίκευση και 

οµογενοποίηση του ρόλου του προσωπικού των θυρίδων όλης της χώρας και των στελεχών 

που θα λάβουν µέρος στο πρόγραµµα, στον εµπλουτισµό και στην ανανέωση των γνώσεών 

τους σε επιστηµονικά γνωστικά αντικείµενα αναλόγως µε την ειδικότητά τους και εφόσον 

κριθεί αναγκαίο.  Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη κοινών µεθόδων και βέλτιστη 

αξιοποίηση εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν από τα στελέχη των Θυρίδων.  Μπορούν 

επίσης να περιλαµβάνονται προγράµµατα για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που 

αφορούν νέες γνωστικές περιοχές και για την αξιοποίηση του έντυπου και ηλεκτρονικού 

ενηµερωτικού, αλλά και πληροφοριακού υλικού συνεκτιµώντας τις ανάγκες λειτουργίας των 

Θυρίδων.  

Οι προτάσεις του δυνητικού ∆ικαιούχου για τη δράση πρέπει να συµβάλλουν στην ουσιαστική 

ενηµέρωση της οµάδας στόχου σε θέµατα αιχµής, ώστε οι επιµορφούµενοι είτε να αποκτούν 

εκείνες τις γνώσεις που είναι άµεσα εφαρµόσιµες, είτε να λειτουργήσουν ως 

πολλαπλασιαστές σε αντίστοιχου τύπου προγράµµατα σε επίπεδα περιφερειών και νοµών.  

Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να αναπτυχθεί µέσω ποικίλων µορφών και τύπων 

επιµορφωτικών δραστηριοτήτων όπως σεµινάρια, ηµερίδες, κλασικά ή καινοτόµα 

προγράµµατα επιµόρφωσης.  Παράλληλα, η επιµόρφωση µπορεί να παρέχεται και µέσω του 
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δικτυακού τόπου των Θυρίδων, σαν ένα µέσο διαρκούς εκπαίδευσης και στήριξης του 

προσωπικού των Θυρίδων (e-learning). 

H επιµόρφωση περιλαµβάνει προγράµµατα υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα, και η 

προαιρετική ή υποχρεωτική συµµετοχή των ωφελουµένων της οµάδας στόχου καθορίζεται 

αναλόγως της εκτίµησης του δυνητικού ∆ικαιούχου και το είδος της επιµόρφωσης.  

Οι δράσεις επιµόρφωσης και εκπαίδευσης των στελεχών αφορούν: 

• Στην καλύτερη κατανόηση από την πλευρά των εκπαιδευοµένων της  ύλης του 

αναλυτικού εκπαιδευτικού υλικού µε στόχο τη βέλτιστη χρήση του υποστηρικτικού 

υλικού των Θυρίδων. 

• Στην επαφή τους µε στελέχη του εκπαιδευτικού χώρου για τον προγραµµατισµό 

παρουσιάσεων στις εκπαιδευτικές µονάδες και άλλες εκδηλώσεις. 

• Στην προετοιµασία τους για την πραγµατοποίηση παρουσιάσεων σε διαφορετικά 

ακροατήρια (µαθητές, σπουδαστές, επιχειρηµατίες, ευρύτερο κοινό). 

• Στη δηµιουργία δικτύωσης µε άλλους φορείς. 

• Στην επαφή τους µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

• Στη συνεργασία µε την κεντρική διαχείριση του έργου και µεταξύ τους. 

 

Ο φορέας διεξαγωγής της επιµόρφωσης µπορεί να είναι πιστοποιηµένη δοµή ή αρµόδια 

υπηρεσία (π.χ. βάσει νοµικού-θεσµικού πλαισίου φορέα, Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ, ή άλλο 

Ίδρυµα / ΝΠ∆∆ / ΝΠΙ∆ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) και επιθυµητό είναι να µπορεί να 

πιστοποιήσει την παρεχόµενη επιµόρφωση, άλλως να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

Η συµµετοχή των επιµορφούµενων και των επιµορφωτών και οι ώρες επιµόρφωσης πρέπει 

να πιστοποιούνται τεκµηριωµένα (π.χ. υπογραφές εκπαιδευτικών, καθηγητών, διοικητικά 

υπευθύνων) και να χορηγείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης εκ µέρους του 

δυνητικού ∆ικαιούχου, όπου θα αναγράφεται πέραν των άλλων στοιχείων (π.χ. θέµατα, 

ώρες, κλπ.) και ο φορέας ο οποίος διεξήγαγε το πρόγραµµα επιµόρφωσης. 

∆εν συγχρηµατοδοτείται επίδοµα παρακολούθησης ή άλλου είδους ειδική αποζηµίωση για την 

παρακολούθηση των επιµορφούµενων στελεχών στα προγράµµατα, καθώς είναι στην 

διακριτική ευχέρεια του δυνητικού ∆ικαιούχου να κάνει άλλες σχετικές ρυθµίσεις 

επιδοτήσεων από ίδιους πόρους. 

Οι επιµορφωτές - εισηγητές, κατά περίπτωση, πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη γνώση του 

θεωρητικού και επιστηµονικού αντικειµένου και ενδεχοµένως εργασιακή εµπειρία σχετικά µε 

την ειδικότητά τους. 

Το πρόγραµµα επιµόρφωσης πρέπει να αναφέρεται στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο και 

ενδεχοµένως στο πλαίσιο των θεµατικών ενοτήτων, την οργάνωση της επιµόρφωσης, τις 
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µεθόδους διδασκαλίας και να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, ποιότητα, συνεκτικότητα. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στον αποτελεσµατικό τρόπο παροχής της επιµόρφωσης, 

µε µεθοδολογία συµβατή σε ενήλικα άτοµα, τα οποία αναλόγως εµπειρίας έχουν διαµορφώσει 

συγκεκριµένες στάσεις.  

Επικαιροποίηση, βελτίωση και αναβάθµιση εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού 

εντύπου / ηλεκτρονικού υλικού.  

Αφορά στην επικαιροποίηση, βελτίωση και αναβάθµιση εκπαιδευτικού έντυπου ή/και 

ηλεκτρονικού υλικού, που θα χρησιµοποιηθεί για την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών και 

για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπτυξης ειδικού 

επιµορφωτικού υλικού για την επιµόρφωση των στελεχών λειτουργίας των Θυρίδων. 

Για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της πράξης είναι απαραίτητη η χρήση 

εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού που ενδεικτικά, µπορεί να αποτελείται από: έντυπα, 

βιβλία, φυλλάδια και οδηγούς κλπ.  Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι επικαιροποιηµένο, 

επιστηµονικά τεκµηριωµένο και ενηµερωµένο σύµφωνα µε τις νέες τάσεις στο χώρο της 

επιχειρηµατικότητας, και µπορεί να αποτελεί είτε τη βελτιωµένη και επικαιροποιηµένη, 

αναβαθµισµένη έκδοση του ήδη υπάρχοντος υλικού, είτε τη δηµιουργία νέου, εφόσον αυτό 

δεν εµπεριέχεται σε παλαιότερες εκδόσεις που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια των έργων των 

Θυρίδων που χρηµατοδοτήθηκαν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  Το υλικό µπορεί να 

περιλαµβάνει: 

• Εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλα προσαρµοσµένο στις διαφορετικές βαθµίδες 

εκπαίδευσης που αποτελούν τις οµάδες – στόχο, προκειµένου οι µαθητές, σπουδαστές 

και λοιποί ωφελούµενοι να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που 

αναπτύσσουν και προωθούν την επιχειρηµατικότητα και αυξάνουν την 

προσαρµοστικότητα τους στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας.  Ο δυνητικός ∆ικαιούχος 

δύναται να συµπεριλάβει στο δικτυακό τόπο των θυρίδων εκπαιδευτικό υλικό 

ψηφιοποιηµένο και κατάλληλα προσαρµοσµένο, ώστε να είναι δυνατή η 

χρησιµοποίησή του και για µία ενδεχόµενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning).  

Η δράση αυτή µέσω των Θυρίδων και της αξιοποίησης του εξοπλισµού και των 

δυνατοτήτων τους, µπορεί να δώσει την δυνατότητα σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 

αριθµό νέων να αποκτήσουν ένα επιπλέον εφόδιο, άµεσα συνδεδεµένο µε την αγορά 

εργασίας, το οποίο θα έχει την δυνατότητα να αλλάζει, να εξελίσσεται και να 

προσαρµόζεται στις τρέχουσες συνθήκες του χώρου των επιχειρήσεων, ενώ 

παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για συµπληρωµατική εκπαίδευση ακόµα και σε 

νέους από αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας. 

• Εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες της επιµόρφωσης των στελεχών των Θυρίδων. Στα 

πλαίσια της επιµόρφωσης των στελεχών των Θυρίδων, το εκπαιδευτικό υλικό που θα 
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επικαιροποιηθεί / αναβαθµιστεί πρέπει να παρέχει στα στελέχη βασικές γνώσεις για 

την υποστήριξή τους, ενώ δύναται να περιλαµβάνει: 

o ∆ηµιουργία µίας ή περισσοτέρων ενοτήτων για την εκπαίδευση των στελεχών 

πάνω στο βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του υποστηρικτικού υλικού των 

Θυρίδων, έτσι ώστε τα στελέχη να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και 

δεξιότητες για την καλύτερη χρήση του υποστηρικτικού υλικού. 

o Επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού σε ότι αφορά στη συνεργασία των 

στελεχών µε την κεντρική διαχείριση του Έργου των Θυρίδων και µεταξύ τους. 

o Αναβάθµιση του εκπαιδευτικού υλικού σε ότι αφορά στην επικοινωνία µε τα 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και στη διοργάνωση εκδηλώσεων.  

o Επικαιροποίηση της ενότητας για τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για τους 

νέους επιχειρηµατίες. 

Επιθυµητή, και αναλόγως περιπτώσεων, είναι η δυνατότητα εµφάνισης στο δικτυακό 

κόµβο των θυρίδων, µέρους ή και όλου του εκπαιδευτικού υλικού σε ξένες γλώσσες. 

Η συγγραφή και η παρουσίαση του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού - επιστηµονικού 

υλικού µπορεί να γίνει από εµπειρογνώµονες, βάσει προδιαγραφών, για δε την 

πιστοποίησή του θα πρέπει να ακολουθηθεί η ανάλογη διαδικασία για τη σύµφωνη 

γνώµη του αρµόδιου οργάνου του αντίστοιχου εποπτεύοντα φορέα παροχής 

εκπαίδευσης - κατάρτισης αναλόγως περιπτώσεως και εφ’ όσον είναι αναγκαίο.  Τα 

πνευµατικά δικαιώµατα σε περίπτωση συγγραφής θα ανήκουν στο ΥΠΕΠΘ.  

Στο πλαίσιο της δράσης µπορεί να γίνει προµήθεια βιβλίων σε περιορισµένο αριθµό και 

ενδεχοµένως εποπτικών µέσων / οπτικοακουστικού υλικού, εφόσον τεκµηριωθεί η 

αναγκαιότητά τους στο πλαίσιο των δράσεων. 

∆ράσεις ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης, προβολής και δηµοσιοποίησης των 

παρεχοµένων υπηρεσιών και της λειτουργίας των θυρίδων καθώς και των 

αποτελεσµάτων της πράξης  

Στις υποβαλλόµενες προτάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται δράσεις 

δηµοσιότητας στη διάρκεια του έργου, ενδεικτικά δράσεις οργάνωσης και διεξαγωγής 

ηµερίδων, συνεδρίων, δηµοσιεύσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παραγωγή 

διαφηµιστικού υλικού κλπ.  Επισηµαίνεται ότι στην υποβαλλόµενη πρόταση θα πρέπει να 

λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα και να δίδεται έµφαση για την υλοποίηση και την ενίσχυση των 

δράσεων δηµοσιότητας και προβολής του έργου µε σαφή αναφορά και ανάλυση στο φυσικό 

αντικείµενο του έργου των προβλεπόµενων δράσεων. 

Οι Θυρίδες Επιχειρηµατικότητας δεν πρέπει να περιοριστούν στην παροχή πληροφοριών και 

βοήθειας µόνο σε όσους τη ζητούν, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν και ενεργό ρόλο για τη 

προσέλκυση νέων από τις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης προς τις επιχειρηµατικές 
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δραστηριότητες, µε πολλές και ποικίλες δράσεις δηµοσιότητας, όπως η διοργάνωση ηµερίδων 

και εκδηλώσεων, η δηµιουργία διαφηµιστικών φυλλαδίων, πληροφοριακό και διαφηµιστικό 

υλικό διαφόρων εκδηλώσεων, ηµερίδων και εκθέσεων, ηµερολόγια, αφίσες, κλπ., δηµιουργία 

και προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών µηνυµάτων, καθώς και η συµµετοχή σε εκθέσεις 

που έχουν άµεση σχέση µε τη νεανική επιχειρηµατικότητα. 

Στα πλαίσια της ενηµέρωσης, προβολής και δηµοσιοποίησης των παρεχοµένων υπηρεσιών 

από τη λειτουργία των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηµατικότητας τίθενται ανάγκη 

αναδιοργάνωσης του τρόπου λειτουργίας των στελεχών των θυρίδων, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή εξωστρέφεια.  Τα στελέχη θα πρέπει να είναι παρόντα στο 

πεδίο, δηλαδή στα σχολεία, στα ΙΕΚ, στα Πανεπιστήµια, στα ΤΕΙ, όπου δηλαδή υπάρχουν νέοι 

άνθρωποι, οι οποίοι χρειάζονται ενηµέρωση για τις δράσεις των Θυρίδων της Νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή κάλυψη της κάθε 

περιοχής µε στόχο την ενηµέρωση και την οργάνωση εκδηλώσεων σε κατά το δυνατόν 

περισσότερα σηµεία. 

Η έκδοση και διάθεση ενηµερωτικού / πληροφοριακού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

µορφή θα στοχεύει στην ενηµέρωση, στην πληροφόρηση και στην ευαισθητοποίηση όλων 

των ενδιαφεροµένων των οµάδων στόχου και ιδιαίτερα µαθητών, καταρτιζοµένων, 

αποφοίτων διαφόρων βαθµίδων εκπαίδευσης - κατάρτισης και γονέων.  Το ενηµερωτικό 

υλικό προβολής και διαφήµισης δύναται ενδεικτικά να περιλαµβάνει σχετικό έντυπο 

ενηµερωτικό υλικό (σχεδίαση και παραγωγή), ραδιοφωνικά µηνύµατα ενηµέρωσης, φιλµς 

καταχωρήσεων, λογότυπα για ιστοσελίδες, αφίσες, σήµατα θυρίδων κ.λ.π.  Το ενηµερωτικό 

υλικό πρέπει να είναι διαθέσιµο και σε µονάδες του δηµοσίου τοµέα που παρέχουν 

συµβουλευτική και επαγγελµατικό προσανατολισµό και σύνδεση µε την αγορά εργασίας, στα 

Κέντρα Ενηµέρωσης του Πολίτη ή άλλους φορείς παροχής πληροφόρησης, στα ΚΕΣΥΠ-

ΓΡΑΣΕΠ και στις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κλπ.  Επίσης δύναται να 

διατίθεται σε συναφείς εκδηλώσεις - δραστηριότητες του ΥΠΕΠΘ ή άλλων Υπουργείων ή 

φορέων που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση ή ενδεχοµένως σε άλλες εκδηλώσεις από 

άλλες κατηγορίες παρέµβασης που εντάσσονται στον ίδιο Ειδικό Στόχο. 

Οι δράσεις πρέπει να αποτελέσουν ένα συνεκτικό επικοινωνιακό σύστηµα που στοχεύει στην 

ποιότητα και µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος, βάσει προγραµµατισµού 

εφαρµογής δράσεων εκ µέρους του δυνητικού ∆ικαιούχου, όπου θα προσδιορίζονται οι 

συντελεστές για την επιτυχία των στόχων της πράξης και θα καταγράφονται τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή των επιµέρους δράσεων.  

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία πλάνου των ενεργειών δηµοσιότητας, 

στην οργάνωση ενός προγράµµατος επικοινωνίας, για την προβολή των Θυρίδων της 

Νεανικής Επιχειρηµατικότητας και του έργου τους, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή 

αποτελεσµατικότητα των ενεργειών.  Το σχετικό πρόγραµµα επικοινωνίας και προβολής θα 
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πρέπει να αφορά σε µια ολοκληρωµένη και συντονισµένη εκστρατεία ενηµέρωσης σε τοπικά 

ραδιόφωνα, τα τοπικά έντυπα µέσα (µαθητικά περιοδικά και εφηµερίδες) και το διαδίκτυο, 

καθώς και σε εκδηλώσεις ενηµέρωσης των τοπικών παραγόντων και της τοπικής νεολαίας.  

Συνεπώς, για την πλήρη αξιοποίηση των παρεχοµένων δυνατοτήτων, όλες οι δράσεις και 

αναλόγως είδους, πρέπει να εξειδικεύονται και να αποτυπώνονται µε ολοκληρωµένο και 

πλήρη σχεδιασµό που θα αναφέρεται στην αρτιότητα των δράσεων - προγραµµάτων, τον 

τρόπο ανάπτυξης, οργάνωσης και εφαρµογής τους και το διοικητικό σχεδιασµό τους.  Θα 

περιλαµβάνονται: ορισµός επικοινωνιακού στόχου, πλήρες περιεχόµενο δραστηριοτήτων, 

ποιοτικές προδιαγραφές, ποσοτικά στοιχεία, παραδοτέα, χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής, 

µέθοδος υλοποίησης, επικοινωνιακά εργαλεία, κοινό στόχου, µεθοδολογία επιλογής 

γεωγραφικής κατανοµής, οικονοµικά µεγέθη, κόστος σε ετήσια βάση, επιπτώσεις, 

αναµενόµενα αποτελέσµατα, αξιολόγηση.  

Πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

∆ύναται να υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, µε τη συµµετοχή νέων από τις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης.   

Στα πλαίσια αυτά δύναται για παράδειγµα να οργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις για την 

παρουσίαση προσοµοίωσης επιχειρηµατικών µονάδων.  Στις ειδικές αυτές εκδηλώσεις, τα 

στελέχη των θυρίδων και των αντενών δεν θα ενηµερώνουν απλώς τους νέους, αλλά µέσα 

από σύγχρονα εργαλεία, όπως η προσοµοίωση επιχειρηµατικών µονάδων, θα φέρνουν σε 

άµεση επαφή τους νέους µε την λειτουργία µιας επιχείρησης µε χρήση υπολογιστών.  Τα 

εργαλεία αυτά –γνωστότερα ως business games- στην ουσία βάζουν τους νέους να 

δηµιουργήσουν οµάδες εργασίας και να έλθουν σε άµεση επαφή µε την λειτουργία µιας 

επιχείρησης, τους παράγοντες που ορίζουν την αποτελεσµατικότητά τους κλπ. µέσα σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Παρεµβάσεις για ΑµεΑ, ειδικές οµάδες φοιτητών, αλλοδαπούς φοιτητές, τον 

απόδηµο Ελληνισµό 

Οι ειδικές παρεµβάσεις για ΑµεΑ και νέους προερχόµενους από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 

θα πρέπει να διαχέονται σε όλες τις δραστηριότητες των Θυρίδων Νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας.  Είναι σηµαντικό οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες να µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε όλες τις προσφερόµενες υπηρεσίες.  Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις θα πρέπει να 

σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

των εν λόγω οµάδων µε στόχο την άρση των δυσκολιών στην ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας.  Στα πλαίσια αυτά δύναται οι Θυρίδες της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας να 

επεκταθούν σε περιοχές µε µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού ευάλωτων κοινωνικών οµάδων 

και νέων ειδικών οµάδων πληθυσµού (όπως Έλληνες Μουσουλµάνοι, µετανάστες, 

παλλινοστούντες, Ροµά κλπ.) και να στελεχωθούν µε εξειδικευµένα κατάλληλα στελέχη που 
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θα καλύπτουν τις ανάγκες των νέων ειδικών οµάδων του πληθυσµού.  Επίσης προτείνεται η 

συνεργασία των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηµατικότητας µε το Συµβούλιο Απόδηµου 

Ελληνισµού, µε απώτερο αντικειµενικό σκοπό την ενηµέρωση των νέων Ελλήνων της 

διασποράς, πάνω σε θέµατα νεανικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα.   

 

Εισαγωγή συστήµατος αξιολόγησης των προγραµµάτων και δράσεων 

Στις προτάσεις που θα υποβληθούν, υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαµβάνεται διακριτή 

δράση µε αντικείµενο την «Αξιολόγηση της Πράξης» που θα αφορά στην αξιολόγηση όλων 

των συντελεστών και του τρόπου υλοποίησης της Πράξης.  Παραδοτέο της δράσης θα είναι η 

«Έκθεση Αξιολόγησης», η οποία θα συνοδεύει την έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης µε την 

περάτωσή της. 

Είναι απαραίτητη η δηµιουργία συστήµατος σταδιακής εσωτερικής ή/και εξωτερικής 

αξιολόγησης της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων κάθε είδους προγραµµάτων και 

δράσεων που αναπτύσσονται και γενικότερα εφαρµογής του θεσµού (στο πλαίσιο τόσο των 

επιµέρους δραστηριοτήτων, όσο και του συνόλου του έργου), τόσο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας υλοποίησης του προγράµµατος, όσο και µετά τη λήξη του.  Στα πλαίσια αυτά θα 

πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα και πρόβλεψη για την εφαρµογή διορθωτικών παρεµβάσεων 

για ενδεχόµενα προβλήµατα που πιθανώς να ανακύπτουν κατά την εξέλιξη του 

προγράµµατος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής διεξαγωγή και ολοκλήρωσή του 

προγράµµατος.  Το σύστηµα αξιολόγησης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους 

συντελεστές και τις διαδικασίες. 

Συµπεριλαµβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών, 

των δραστηριοτήτων και της οργανωτικής συγκρότησης και στελέχωσης των θυρίδων, καθώς 

και της διασύνδεσης των δοµών µε φορείς και υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας και αγοράς 

εργασίας. 

 

• Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων ο δυνητικός ∆ικαιούχος επιθυµητό 

είναι να αναπτύξει ένα πλαίσιο συνεργασίας µε τους θεσµοθετηµένους Φορείς παροχής 
υπηρεσιών ενθάρρυνσης και στήριξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας, έτσι ώστε να 

υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για την εφαρµογή του θεσµού σε όλες τια 

αναφερόµενες µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αξιοποιηθούν τα προϊόντα 

και οι δράσεις συναφών Φορέων, να αποφευχθούν επικαλύψεις και να 

πραγµατοποιηθούν δράσεις διάχυσης των προϊόντων του δυνητικού ∆ικαιούχου στους 

προαναφερόµενους φορείς στις σχολικές µονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης 

γενικότερα. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 

Οι θυρίδες επιχειρηµατικότητας δύναται να συνεχίσουν την λειτουργία τους βελτιώνοντας την 

σηµαντικά, τόσο οργανωτικά όσο και θεµατικά µέχρι το τέλος του 2013.  

Η βελτίωση της λειτουργίας των θυρίδων δύναται να επιτυγχάνεται µέσα από: 

• Την εφαρµογή ειδικών βιωµατικών  ασκήσεων για ευάλωτες κοινωνικές 

οµάδες-διεύρυνση οµάδων-στόχου. 

• Την συνεχή επικαιροποίηση της γνώσης στο κοµµάτι της επιχειρηµατικότητας  

• Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση και διαγωνισµός προσοµοίωσης επιχειρηµατικών 

µονάδων 

• Αναβάθµιση πληροφοριακού συστήµατος  

• Συνεργασία µε άλλους φορείς για ανάπτυξη δράσεων και εκδηλώσεων, 

Παρέµβαση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας 

• Ειδικές Παρεµβάσεις για ΑΜΕΑ 

Με την θεµατική επέκταση, οι θυρίδες δύναται να διευρύνουν, επίσης, και το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται αλλά και να εµπλουτίσουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η θεµατική 

επέκταση αφορά : 

 

• Τη διαπολιτισµικότητα 

• Τον Απόδηµο Ελληνισµό 

• Την πράσινη επιχειρηµατικότητα 

 
Εφιστάται η προσοχή του δυνητικού ∆ικαιούχου διότι κατά την υποβολή των προτάσεων, 

πέραν των άλλων στοιχείων, η πράξη πρέπει να περιλαµβάνει την πλήρη ποσοτικοποίηση 

φυσικού αντικειµένου, αναλυτική περιγραφή και πλήρη στοιχεία σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

o Ειδικότερα, ο δυνητικός ∆ικαιούχος θα τηρεί δείκτες ποσοτικοποίησης (δείκτες 

εκροής) των επιδιωκόµενων στόχων, όπως δείκτες όλων των µεγεθών που 

περιγράφουν ποσοτικά την υλοποιούµενη δράση. 

Η ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειµένου µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία από 

τα προγράµµατα και τις δράσεις στο πλαίσιο των Θυρίδων Επιχειρηµατικότητας για 

την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας, όπου θα 

προσδιορίζονται ενδεικτικά κατά προσέγγιση ο αριθµός των φυσικών προσώπων 

που εκτιµάται ότι θα ωφεληθούν άµεσα ή έµµεσα, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά 

επίπεδο εκπαίδευσης για τους µαθητές - σπουδαστές - καταρτιζόµενους - και εν 

γένει επωφελούµενους από τη λειτουργία των Θυρίδων, συµµετέχοντες στα 

προγράµµατα, ανά εκπαιδευτικό έτος κατά την προγραµµατική περίοδο.  Ο 

δυνητικός ∆ικαιούχος θα τηρεί δείκτες σχετικά µε τον αριθµό δράσεων - 
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προγραµµάτων – θυρίδων που αναπτύσσονται και λειτουργούν, καθώς και για το 

εκπαιδευτικό ή άλλο υποστηρικτικό υλικό, αριθµό επισκέψεων σε χώρους 

εκπαίδευσης / κατάρτισης κλπ. 

Η αποτελεσµατικότητα των χρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων πρέπει να 

παρακολουθείται µε κατάλληλα επιλεγµένους µετρήσιµους ποσοτικούς δείκτες που 

θα αναδεικνύουν τόσο το βαθµό συµµετοχής των επωφελούµενων οµάδων 

πληθυσµού στις δραστηριότητες των χρηµατοδοτούµενων δοµών, όσο και το 

βαθµό επιτυχίας των δοµών αυτών σε ότι αφορά στην προώθηση των αποφοίτων 

στην αγορά εργασίας.  Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν, ως διακριτό οργανικό τους στοιχείο, µεθόδους αξιολόγησης της 

ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων, που θα παρακολουθεί 

σε συγκριτική βάση την αποτελεσµατικότητα των διατιθέµενων πόρων. 

o Ο προσδιορισµός του µεγέθους, της οργανωτικής δοµής, της στελέχωσης, της 

τεχνολογικής υποδοµής και της ανακατανοµής της χωροθέτησης για την 

ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας για την παροχή 

υπηρεσιών και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

ακολουθεί έναν ορθολογικό σχεδιασµό ανάπτυξης, έτσι ώστε κάθε θυρίδα να 

µπορεί να καλύπτει το πλήθος των ωφελουµένων σε επίπεδο νοµού, ενώ το 

σύνολο των θυρίδων στο πλαίσιο της πράξης να µπορεί να καλύπτει πλήρως τους 

εν δυνάµει ωφελούµενους της χώρας. 

o Θα γίνεται σαφής και πλήρης αναφορά στο θεσµικό - νοµοθετικό πλαίσιο 

λειτουργίας των προγραµµάτων, καθώς και στη µεθοδολογία ανάπτυξης - 

υλοποίησης - παρακολούθησης - διαχείρισης - διοίκησης και αξιολόγησης του 

προγράµµατος.  Επίσης πρέπει να αναφέρονται η µεθοδολογία επιλογής 

προσωπικού, το εργασιακό καθεστώς και το είδος ασφάλισης όλων των 

εµπλεκοµένων, καθώς και το ύψος των αµοιβών τους.  

o Θα προσδιορίζονται οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι Θυρίδες για την ενθάρρυνση 

και στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας.  Βάσει του προσδιορισµού αυτού, 

θα πρέπει να προκύπτει η οργανωτική συγκρότησή τους, οι ρόλοι των στελεχών 

τους, καθώς και οι τυπικές τους σχέσεις µε τις µονάδες εκπαίδευσης / κατάρτισης 

και άλλες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο.  Επίσης, 

βάσει του προσδιορισµού αυτού θα πρέπει να τεκµηριωθούν τα προφίλ των 

στελεχών και λοιπών εµπλεκοµένων στο πλαίσιο της πράξης, τα απαιτούµενα 

προσόντα και δεξιότητες τους, καθώς και τα καθήκοντα τα οποία, αναλόγως της 

θέσης τους, αναλαµβάνουν.  
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o Ο δυνητικός ∆ικαιούχος πρέπει να µεριµνήσει για τη συνεργασία εξειδικευµένων 

συνεργατών ανά κατηγορία γνωστικών αντικειµένων, όπου ενδεχοµένως κριθεί 

αναγκαίο λόγω ιδιαιτερότητας των προγραµµάτων ή εξειδικευµένων δράσεων.  

Επίσης µπορεί να αξιοποιεί και να συνεργάζεται µε φορείς - κοινωνικούς εταίρους 

που µπορούν να συµβάλλουν ανάλογα µε τη φύση και το είδος των 

προγραµµάτων. 

o Θα αναφέρονται οι διαδικασίες στελέχωσης και εξασφάλισης της επάρκειας του 

προσωπικού των θυρίδων και των λοιπών εµπλεκοµένων σε σχέση µε την 

αποστολή τους, όπου θα περιγράφεται και θα τεκµηριώνεται η σύνθεση και 

προέλευση των στελεχών και οι διαδικασίες στελέχωσης. 

o Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την εξασφάλιση της διασύνδεσης των θυρίδων 

µε άλλες εθνικές δοµές / πηγές σχετικά µε την ενθάρρυνση και στήριξη της 

νεανικής επιχειρηµατικότητας.  

o Όλες οι δράσεις πρέπει, όσο είναι εφικτό, να εξειδικεύονται και να αναπτύσσονται 

µε ολοκληρωµένο και πλήρη σχεδιασµό που θα αναφέρεται στην επιστηµονική 

αρτιότητα των προγραµµάτων (ενδεικτικό πλαίσιο ανά δράση µε πλήρες 

περιεχόµενο δραστηριοτήτων και συνολικό σχεδιασµό - προγραµµατισµό, 

εκπαιδευτικοί στόχοι, αναλυτικό θεµατικό πρόγραµµα - διάρθρωση θεµατικών 

ενοτήτων, επιστηµονική επάρκεια στελεχών, διαδικασία επιλογής και 

χαρακτηριστικά των υποψηφίων ωφελουµένων, µέθοδος επιλογής γεωγραφικής 

κατανοµής των προγραµµάτων, ποιοτικές προδιαγραφές, ποσοτικά στοιχεία, 

παραδοτέα, χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής, µέθοδος υλοποίησης, κόστος σε 

ετήσια βάση, βιωσιµότητα αναλόγως δράσεως, επιπτώσεις και αναµενόµενα 

αποτελέσµατα, αξιολόγηση).  Σε περιπτώσεις επιµορφώσεων πρέπει να 

τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα της εξειδικευµένης επιµόρφωσης των 

ωφελουµένων αναλόγως αντικειµένου. 

o Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός δράσεων πρέπει να υποστηρίζεται αντίστοιχα 

οργανωτικά και διοικητικά.  Τίθεται ανάγκη να υπάρχει συγκεκριµένη  µέθοδος 

που θα αναφέρεται στη γεωγραφική κατανοµή των προγραµµάτων - δράσεων σε 

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στην επάρκεια και καταλληλότητα της 

υλικοτεχνικής υποδοµής (χώροι, αίθουσες, τεχνικός εξοπλισµός υποστήριξης 

κλπ.), στο απασχολούµενο προσωπικό υποστήριξης του φορέα, στη µέθοδο 

διοικητικής παρακολούθησης και ελέγχου του προγράµµατος.  Πρέπει να 

τεκµηριώνεται η ετοιµότητα και η επάρκεια του φορέα υλοποίησης και η 

εξασφάλιση µέσων - υποδοµών και εξειδικευµένων στελεχών που διαθέτει για την 

έναρξη και εφαρµογή των προγραµµάτων.  
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o Η ανάπτυξη των επιµέρους δράσεων και φάσεων και η εξέλιξή τους πρέπει να 

βρίσκεται σε χρονική αλληλουχία και συνάφεια στο πλαίσιο της συνολικά 

υλοποιούµενης πράξης. 

o Κατά το συνολικό σχεδιασµό των δράσεων, εκ µέρους του δυνητικού ∆ικαιούχου 

πρέπει να προβλεφθούν και να εφαρµοσθούν τρόποι ενίσχυσης και οικονοµικής 

βιωσιµότητας για την απρόσκοπτη συνέχιση των προγραµµάτων και την 

λειτουργία των θυρίδων µετά το πέρας της χρηµατοδότησης από το ΕΠ 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-2013». 

 

Η οργάνωση των δράσεων διέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο ή/και την κείµενη νοµοθεσία 

που διέπουν τον Φορέα και οργανώνεται σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του.  Ως εκ τούτου, ο 

φορέας ακολουθεί το δικό του τυπικό µοντέλο οργάνωσης και υλοποίησης των 

προγραµµάτων ενθάρρυνσης και στήριξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας, το οποίο πέραν 

του κανονιστικού πλαισίου οδηγεί στη µέγιστη ικανοποίηση των ωφελουµένων. 

Για την εφαρµογή της δράσης ενδεχοµένως να απαιτηθούν εκ µέρους του φορέα περαιτέρω 

παρεµβάσεις στο νοµικό-θεσµικό πλαίσιο σε σχετικά θέµατα.  Ο δυνητικός ∆ικαιούχος πρέπει 

να µεριµνήσει για να εκδοθούν οι Αποφάσεις, ΚΥΑ κλπ. που ενδεχοµένως είναι αναγκαίες για 

την οργάνωση, τη λειτουργία και τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων.  Όλες οι σχετικές 

εγκύκλιοι για την υλοποίηση των πράξεων θα πρέπει απαραίτητα να κοινοποιούνται στο 

σύνολό τους στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ. 

Σε κάθε περίπτωση, ο δυνητικός ∆ικαιούχος πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την εξεύρεση και διασφάλιση του κατάλληλου χώρου και του κατάλληλου και επαρκούς 

εξοπλισµού για τη διεξαγωγή των προγραµµάτων στο πλαίσιο των αναφεροµένων δράσεων.  

Πρέπει να αποφεύγεται η ενοικίαση χώρων και οι δράσεις ή διάφορες εκδηλώσεις (ιδιαίτερα 

για την προβολή και δηµοσιοποίηση της πράξης) µπορούν να πραγµατοποιούνται σε χώρους 

εκπαιδευτικών συγκροτηµάτων, σε Πολιτιστικά Κέντρα ή αίθουσες οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, επιµελητηρίων, οργανισµών δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ειδικότερα εφόσον 

ο δυνητικός ∆ικαιούχος εκτελεί τις δράσεις µε ίδια µέσα και αναλόγως του χρόνου διάρκειας 

τους.  Η ενοικίαση χώρων είναι αποδεκτή, µόνον σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον ο 

δυνητικός ∆ικαιούχος τεκµηριώσει βάσει στοιχείων ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση οι 

διατιθέµενοι χώροι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 

Ο δυνητικός ∆ικαιούχος πρέπει να τηρεί πλήρες αρχείο στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας 

πράξεων και να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία από την εφαρµογή του προγράµµατος, όπως 

π.χ. πλήρες αρχείο του εκπαιδευτικού  - ενηµερωτικού ή άλλου υλικού που θα εκδοθεί στο 

πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας πράξεων, µητρώο µε τα πλήρη στοιχεία στελεχών και 

επωφελούµενων, φακέλους ενηµερωτικούς ή επιµορφωτικούς ωφελουµένων νέων, 
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επιµορφωτών συµβούλων κλπ., θεµατικά προγράµµατα ενθάρρυνσης και στήριξης της 

νεανικής επιχειρηµατικότητας, διανεµηθέν πληροφοριακό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, 

φωτογραφίες, αφίσες, βιντεοσκοπήσεις κλπ. 

Οι πράξεις καλύπτουν γεωγραφικά ολόκληρη τη χώρα. 

Ο δυνητικός ∆ικαιούχος έχει, εκτός των άλλων, την υποχρέωση της επιστηµονικής 

παρακολούθησης και ανάπτυξης, της τεχνικής στήριξης, αξιολόγησης και διαχείρισης των 

πράξεων κατά τη διάρκεια τους. 

Κάθε δράση που θα περιλαµβάνεται σε κάθε πρόταση, πρέπει να έχει την έγκριση του 

αρµόδιου οργάνου του δυνητικού ∆ικαιούχου (σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 

εγκεκριµένες Υπουργικές Αποφάσεις κλπ.). 

Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να εναρµονίσει την υλοποίηση των έργων του σύµφωνα 

µε το κοινοτικό και εθνικό θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο περιγράφεται στους 

σχετικούς νόµους, κανονισµούς, αποφάσεις, προεδρικά διατάγµατα και άλλα επίσηµα 

έγγραφα. 

Επισηµαίνεται ότι η ανάθεση υπηρεσιών / έργου, όπου προβλέπεται, θα γίνεται σύµφωνα µε 

τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις και θα ελέγχεται η τήρηση 

των εφαρµοστικών κανονισµών της Ε.Ε. στο αντικείµενο και τους όρους ενδεχοµένων 

προκηρύξεων. 

Η διάρκεια του φυσικού αντικειµένου της πράξης ανέρχεται έως 31/12/2013. 

 (β) ∆είκτες Παρακολούθησης  

Οι κάτωθι δείκτες είναι κοινοί και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας. 

Πίνακας 1.2 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

6440 
Αριθµός Θυρίδων για την Ενθάρρυνση της Νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας 
Αριθµός 

6441 
Αριθµός επωφελούµενων νέων από τις ∆ράσεις των 

Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηµατικότητας 
Αριθµός 

Πίνακας 1.3 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

501 
Θέσεις Εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της πράξης 
Ισοδύναµα ανθρωποέτη 

12µήνης διάρκειας 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
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2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται 

ενδεικτικά στα 5.576.872,32 € και κατανέµεται ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας 

και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:  

Πίνακας 2.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ  

(1) (2) 
(3) 

1 
 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΘΥΡΙ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

2.757.895,57 

ΣΥΝΟΛΟ 2.757.895,57 

 

Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  

∆ηµόσια ∆απάνη 
∆ηµόσια ∆απάνη 
προς διάθεση το 
έτος 2008  

(1) (2) (3) 

1 
 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΘΥΡΙ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

2.166.335,80 

ΣΥΝΟΛΟ 2.166.335,80 
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Πίνακας 2.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 
 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΘΥΡΙ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

652.640,95 

ΣΥΝΟΛΟ 652.640,95 

 

Μετά την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης των προτάσεων, η ΕΥ∆ δύναται να 

τροποποιήσει τους παραπάνω προϋπολογισµούς ανά Άξονα.  

2.2 Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δηµόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση 

κάθε έτους συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή της ανά θεµατική προτεραιότητα 

ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της 

πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας 

ιστοσελίδας.  

2.3 Η ΕΥ∆, µετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, 

επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς 

της. 

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

διαθέσιµης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης.  

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1   Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων 

πράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2015.  Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων 
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θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.  Σε περίπτωση που η πράξη 

ολοκληρωθεί πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2015, ο ∆ικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα 

έγγραφα από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

του ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης. 

3.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 

3614/2007» της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής 

Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και της µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 

Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης αυτής, οι οποίες και επισυνάπτονται. 

Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµη µπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία 

τεκµηριωµένα συµβάλλει στην οµαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου των 

πράξεων, σε εφαρµογή των Άρθρων 25, 27, 32, 36, 38 της 

ΥΠΑΣΥ∆/14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008.  Ωστόσο σε κάθε περίπτωση στην 

υποβαλλόµενη πρόταση προς χρηµατοδότηση και προκειµένου οι δαπάνες να κριθούν 

επιλέξιµες, θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτές, ενώ επίσης θα πρέπει να 

τεκµηριώνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και σαφήνεια, τόσο ο τρόπος µε τον 

οποίο η προτεινόµενη δαπάνη συµβάλλει στην υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης, 

όσο και η αναγκαιότητα της δαπάνης αυτής για την υλοποίηση του έργου.  

Ειδικότερα, για την πράξη «Αναβάθµιση και Επέκταση της Λειτουργίας των Θυρίδων 

Επιχειρηµατικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας», ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες: 

• Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 

• Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο 

• Αµοιβές και έξοδα µη ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενων σε φόρο 

• Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού 

• Επεξεργασίες από τρίτους 

• Λοιπές αµοιβές τρίτων 

• Τηλεπικοινωνίες 

• Ενοίκια 

• Επισκευές και συντηρήσεις  

• Έξοδα µεταφορών 

• Έξοδα ταξιδιών 

• Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων 

• Έξοδα προβολής και διαφήµισης 

• Συνδροµές και εισφορές 

• Έντυπα και γραφική ύλη 
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• Αγορές βιβλίων 

• Έξοδα δηµοσιεύσεων 

• Υλικά άµεσης ανάλωσης 

• Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 

• Αποσβέσεις ασωµάτων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης 

 

Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµη µπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη 

τεκµηριωµένα συµβάλλει στην οµαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού 

αντικειµένου των πράξεων, σε εφαρµογή της ΥΠΑΣΥ∆/14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 

και ειδικότερα των αρ 25,27,32,36,38.  Ωστόσο σε κάθε περίπτωση στην υποβαλλόµενη 

πρόταση προς χρηµατοδότηση και προκειµένου οι δαπάνες να κριθούν επιλέξιµες, θα 

πρέπει να είναι απολύτως διακριτές, ενώ επίσης θα πρέπει να τεκµηριώνεται τόσο ο 

τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη δαπάνη συµβάλλει στην υλοποίηση της 

συγκεκριµένης πράξης, όσο και η αναγκαιότητα της δαπάνης αυτής για την υλοποίηση 

του έργου. 

3.3 Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που δηλώνονται είναι άµεσες και έµµεσες 

δαπάνες. Σύµφωνα µε το άρθρο 31 «Έµµεσα έξοδα» της ΥΠΑΣΙ∆/14053/ΕΥΣ1749/15-

04-08, για πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και υλοποιούνται από 

δικαιούχους µε ίδια µέσα µέσω επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης, οι έµµεσες δαπάνες 

µπορούν να αποτελούν αντικείµενο κατ’ αποκοπή  υπολογισµού επί των άµεσων 

δαπανών. Ως βάση υπολογισµού των έµµεσων δαπανών χρησιµοποιούνται οι δαπάνες 

που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πράξης. Το ποσοστό για τον κατ’ 

αποκοπή υπολογισµό των εµµέσων δαπανών µπορεί να είναι µέχρι 20% των άµεσων 

δαπανών. 

3.4 ∆ιευκρινίζεται ότι για τον υπολογισµό του εργασιακού κόστους των στελεχών που θα 

απασχοληθούν στις Θυρίδες, οι µηνιαίες αµοιβές τους δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα 

ακόλουθα ποσά: 

Συντονιστής : 2.200,00 €, Στέλεχος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης : 1.800,00 €, 

Στέλεχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης : 1.600,00 €, Στέλεχος Απόφοιτος ΙΕΚ: 1.500,00 €.  

 

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τις 28/12/2008 έως εξαντλήσεως της 
συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας.  Η ηµεροµηνία 
λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΥ∆ µέσω της οικείας 
ιστοσελίδας µε την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης της 
παρούσας.  
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4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.edulll.gr. 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς 
τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ∆Π απορρίπτονται.   

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα τη 
χρονική στιγµή υποβολής της πρότασης.  

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη 
χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο 
πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. 

(v) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων 
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

(vi) Απόφαση ορισµού Υπεύθυνου της Πράξης  

4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) στην Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση: Πιττακού 
2-4 και Περιάνδρου, 105 58, Αθήνα, τις ώρες 09.00 – 14.00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες. 
Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε 
ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. 

 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π..  Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥ∆ δύναται να ζητήσει την 
υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν 
υποβληθεί έως την έναρξη της αξιολόγησης.  

Η εξέταση των κριτηρίων πληρότητας στοιχείων της Πρότασης έχει στόχο να διασφαλίσει τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο προκειµένου η Πρόταση 
να συµµετέχει στην αξιολόγηση.  Τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων της πρότασης 
διασφαλίζουν ότι: 

Π1. Ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης 
της Πράξης.  

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης, όπως προκύπτει 
από σχετική νοµοθετική ή άλλη διοικητική πράξη.  Η αρµοδιότητα του δικαιούχου 
τεκµηριώνεται µε στοιχεία που υποβάλλονται κατά την υποβολή της πρότασης. 

Π2. Πληρότητα υποβαλλόµενης πρότασης. 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιµοποιήθηκαν τα τυποποιηµένα 
έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στη σχετική πρόσκληση. 
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Π3. Τα τυποποιηµένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι  
συµπληρωµένα σωστά και υπογεγραµµένα από τους αρµόδιους.  

Εξετάζεται αν τα έντυπα της πρότασης έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους και αν 
έχουν συµπληρωθεί όλα τα πεδία τους. 

Π4.  Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση Πράξης 
εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του ΕΠ. 

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόµενης προς συγχρηµατοδότηση Πράξης 
εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του ΕΠ, η οποία αρχίζει την 1/1/2007 και 
περατώνεται στις 31/12/2015. 

Π5. Η Πράξη εµπίπτει στις θεµατικές προτεραιότητες όπως αυτές περιγράφονται 
στην πρόσκληση. 

Ελέγχεται αν η Πράξη εµπίπτει στις προσδιοριζόµενες από την πρόσκληση θεµατικές 
προτεραιότητες. 

Π6. Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισµού των Ταµείων.  

Εξετάζεται η επιλεξιµότητα της Πράξης µε βάση τα Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των 
παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, κατά τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 
"Συµπληρωµατικότητα παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ 
– Κριτήρια διαχωρισµού των παρεµβάσεων µε το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ" του ΕΠ. 

Π7. Ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων των αρµόδιων συλλογικών οργάνων 
και των αρµόδιων οργάνων για τον συντονισµό των πολιτικών (εφόσον 
απαιτείται).  

Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου, καθώς και των αρµόδιων φορέων συντονισµού των πολιτικών, όπου αυτό 
προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. 

 

Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία 
αξιολόγησης των Πράξεων.  Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ.  Για 
όλα τα ανωτέρω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), αλλιώς η 
πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.  Για την ολοκλήρωση του 
ελέγχου πληρότητας, η ∆ιαχειριστική Αρχή δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία από 
τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
αξιολόγησης της Πράξης.  

 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., µε βάση 
τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην 
παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την: 

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, 

(ii) σκοπιµότητα της πράξης,   

(iii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και  

(iv) ωριµότητα της πράξης. 

(v) τα ποιοτικά κριτήρια όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση 
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Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά οµάδα κριτηρίων έχει ως 
εξής: 

 

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Α1. Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.  

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαµβάνει σαφώς περιγεγραµµένο και επαρκώς 
ποσοτικοποιηµένο φυσικό αντικείµενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειµένου της 
Πράξης γίνεται µε την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών εκροών που περιλαµβάνουν 
συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση κατά την οποία το ΕΠ περιλαµβάνει 
δείκτη ή δείκτες που συνδέονται ευθέως µε αυτή την Πράξη, χρησιµοποιούνται κατ’ 
ελάχιστον οι δείκτες αυτοί. 

Α2. Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.  

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου της Πράξης όσον 
αφορά: α) τη µεθοδολογία υλοποίησης και β) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα  
χαρακτηριστικά της. 

Α3. Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισµού της Πράξης σε σχέση µε 
το φυσικό της αντικείµενο. 

Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού της 
Πράξης, µε βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Την πληρότητα του προτεινόµενου προϋπολογισµού (αν δηλαδή περιλαµβάνει όλες τις 
αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου). 

2. Το κατά πόσο τα προβλεπόµενα µοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι ρεαλιστικά (στις 
περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις). 

3. Την ορθή κατανοµή στις επιµέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση µε το προτεινόµενο 
φυσικό αντικείµενο, τους κανόνες επιλεξιµότητας ή/και τους ειδικότερους όρους της 
πρόσκλησης. 

Α4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της Πράξης.  

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος της Πράξης σε σχέση µε: 

1. Το φυσικό αντικείµενο. 
2. Την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης. 
3. Τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση της Πράξης. 

Α5. Ύπαρξη επαρκών µηχανισµών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης. 

Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαµβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την διασφάλιση της 
ποιότητας, καθώς και για την αποτίµηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των 
αποτελεσµάτων της προτεινόµενης Πράξης, τόσο κατά την διάρκεια της υλοποίησης όσο 
και µετά την ολοκλήρωσή της. 

Α6. Ρυθµίσεις για την παρακολούθηση της διατηρησιµότητας των αποτελεσµάτων 
της Πράξης. 

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη περιλαµβάνει πρόβλεψη (και 
κάλυψη του σχετικού κόστους) για την παρακολούθηση της διατηρησιµότητας των 
αποτελεσµάτων της, σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την ολοκλήρωσή της. 
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Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα κριτήρια 
θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ.  Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων 
βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να 
λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια.  Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό 
προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της προτεινόµενης Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική 
Αρχή.  

 

Β.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Β1. Συµβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της αντίστοιχης 
θεµατικής προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσµατικότητα Πράξης. 

Εξετάζεται η συµβολή της Πράξης στους στόχους του αντίστοιχου θεµατικού Άξονα 
Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις περιπτώσεις όπου η Πράξη συµβάλλει άµεσα στους 
ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας, καταγράφεται 
ποσοτική εκτίµηση αυτής της συµβολής. 

Β2. Αποδοτικότητα της Πράξης. 

Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονοµικού µεγέθους της προτεινόµενης Πράξης για την 
αντιµετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόµενο κριτήριο). Προς τον 
σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναµενόµενες εκροές της Πράξης σε σχέση µε τον αντίστοιχο 
προϋπολογισµό και υπολογίζεται το µοναδιαίο κόστος ανά ωφελούµενο από την 
υλοποίησή της. 

Β3. Κρισιµότητα του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση της 
προτεινόµενης Πράξης και βαθµός κάλυψης των αναγκών.  

Εξετάζεται ο βαθµός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των άµεσα 
(ή και έµµεσα) ωφελουµένων, σε συνδυασµό µε την κρισιµότητα του προβλήµατος που 
αντιµετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, η προτεινόµενη 
Πράξη θα πρέπει να περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του 
πληθυσµού-στόχου στον οποίο απευθύνεται και επαρκή προσαρµογή της στόχευσης και 
του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές. 

Β4. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες Πράξεις.  

Εξετάζεται ο βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε άλλες Πράξεις που είναι 
είτε ολοκληρωµένες είτε σε εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται 
το µέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην επίτευξη των στόχων των ΕΠ από 
την υλοποίηση της Πράξης. 

Β5. Προσδιορισµός ευρύτερων κοινωνικών και οικονοµικών ωφελειών και 
επιπτώσεων της πράξης. 

Καταγράφονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη που ενδεχοµένως 
προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης (όπως, ενδεικτικά, αύξηση ή 
διατήρηση θέσεων απασχόλησης, αύξηση της απασχολησιµότητας των ωφελουµένων, 
αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος, προώθηση ίσων ευκαιριών, προώθηση της 
τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας κλπ).  

Β6. ∆ιατηρησιµότητα της παρέµβασης µετά την λήξη της Κοινοτικής 
συγχρηµατοδότησης.  

Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση ή στο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που 
την διέπει υπάρχει πρόβλεψη για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η παρέµβαση να 
διατηρηθεί και µετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης από το ΕΠ. 
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Β7. Συµβολή της πράξης στην αντιµετώπιση προβληµάτων των λιγότερο 
αναπτυγµένων περιοχών. 

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόµενη Πράξη αναµένεται να συµβάλει στην 
αντιµετώπιση κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης 
των λιγότερο αναπτυγµένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών µε ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας κλπ. 

Β8. Καινοτοµικότητα της πράξης. 

Εξετάζεται ο βαθµός καινοτοµικότητας της προτεινόµενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά 
και µεταξύ άλλων, µπορεί να τεκµηριώνεται µε βάση ότι: 

1. Η ίδια η προτεινόµενη Πράξη, ως εκ του περιεχοµένου της, προάγει ευθέως την 
έρευνα και την καινοτοµία. 

2. Η προτεινόµενη Πράξη θα εφαρµοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
3. Η ∆ράση στην οποία υπάγεται η προτεινόµενη Πράξη είναι στην σύλληψη και τη 

στόχευσή της καινοτοµική για τα Ελληνικά δεδοµένα. 

 

Β9. Προσαρµογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.   

Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Β (Σκοπιµότητα Πράξης), οι προτεινόµενες Πράξεις 
αξιολογούνται µε δυαδική βαθµολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της 
Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β (εκτός του 
κριτηρίου Β9). 

 

Γ.  ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

Γ1.  Συνέπεια µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές 

Εξετάζεται η συνέπεια και συνεκτικότητα της προτεινόµενης Πράξης µε το Εθνικό 
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας). 

Γ2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών.  

Εξετάζεται, ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει µέχρι 
τη στιγµή της υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες 
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, 
προµηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται µε βάση τις προβλεπόµενες στο σύστηµα 
διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων 
των δηµοσίων συµβάσεων της Πράξης. 

Γ3. Τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το 
περιβάλλον (δεν απαιτείται).   

Γ4.  Προαγωγή της ισότητας των φύλων 

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, 
και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν 
αντίκειται την αρχή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και προάγει την 
καταπολέµηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονοµία και 
κοινωνία. 

Γ5.  Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση.  
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Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, 
και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουµένων, εφαρµόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν 
αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της µη διάκρισης εξαιτίας της φυλής 
ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού. 

Γ6.     Εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία. 

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρµόζει, τις 
απαιτήσεις της µη διάκρισης, της ισότιµης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην 
πληροφόρηση και της ισότιµης συµµετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των 
ατόµων µε αναπηρία. 

Γ7. Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση, την 
δηµοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσµάτων.    

Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς 
την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί 
δηµοσιότητας και ενηµέρωσης των δυνητικών ωφελουµένων και της κοινής γνώµης για 
την προτεινόµενη συγχρηµατοδοτούµενη Πράξη.  Εξετάζεται επίσης αν οι προβλεπόµενες 
στην πρόταση ενέργειες ενηµέρωσης είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες στις ανάγκες και 
τις ιδιαιτερότητες του πληθυσµού-στόχου στον οποίο απευθύνεται η προτεινόµενη Πράξη.  
Τέλος, εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαµβάνει σαφείς και συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως 
προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) που αφορά στην δηµοσιοποίηση και 
στην διάχυση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης. 

 

Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ/ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης 
της Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ (εκτός 
του κριτηρίου Γ3).  Η τιµή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρµογές της 
προτεινόµενης Πράξης, που αποφασίζει η ∆ιαχειριστική Αρχή 

 

∆.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

∆1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης της Πράξης.  

Εξετάζεται ο βαθµός ωριµότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των 
απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, µελετών κλπ. για την έναρξη υλοποίησής 
της. 

 ∆2.     Βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. 

 Εξετάζεται ο βαθµός προόδου των συγκεκριµένων νοµοθετικών, διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου ∆1, που είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, 
εξετάζεται πρώτιστα η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς νοµικού και θεσµικού πλαισίου 
για την υλοποίηση της Πράξης, όπως π.χ. η ύπαρξη των απαραίτητων Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν την υλοποίηση και την διαχείριση της Πράξης, η 
ύπαρξη νοµικού πλαισίου καθορισµού και εσωτερικής οργάνωσης του δικαιούχου κλπ. 

 

Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας ∆ (Ωριµότητα Πράξης), οι προτεινόµενες Πράξεις 
αξιολογούνται µε δυαδική βαθµολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της 
Πράξης είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας ∆. 
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∆.  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Ε1. Συµβολή της Πράξης στην ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαιδευτικών φορέων 
µε την αγορά εργασίας και ανάπτυξη δικτυώσεων – συνεργασιών.  

Ε1. Προώθηση σύγχρονων µεθόδων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας 
των νέων. 

Η εκπλήρωση και των δύο κριτηρίων βαθµολογείται µε ΝΑΙ / ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής 
αξιολόγησης κάθε προτεινόµενης προς ένταξη Πράξης υπό τον συγκεκριµένο Ειδικό Στόχο 
είναι να λαµβάνει θετική τιµή "ΝΑΙ" σε τουλάχιστον ένα από τα δύο Ποιοτικά Κριτήρια, 
ανάλογα µε το είδος της παρέµβασης. Εφόσον η Πράξη πληροί και τα δύο Κριτήρια θα έχει 
προτεραιότητα κατά την αξιολόγηση. 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άµεση.  

 

Άµεση Αξιολόγηση  

Η κάθε πρόταση ανά κατηγορία πράξεων, αξιολογείται αυτοτελώς από την ΕΥ∆ και 
εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια 
αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηµατοδότηση στο ΕΠ.  

Η ΕΥ∆ δύναται να υποστηριχθεί από Γνωµοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των 
προτάσεων ή/και εξωτερικούς αξιολογητές/κριτές ως εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες. 

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥ∆ αποβεί αρνητική, ενηµερώνεται ο ∆ικαιούχος µε 
σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα 
επόµενα βήµατα.  

 

Η ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων 
προτάσεων. 
 

5.3 Γνωµοδότηση (διαδικασία συντονισµού) από την Εθνική Αρχή Συντονισµού, στις 
περιπτώσεις πράξεων µε προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 ευρώ 
και την ΕΥΣΕΚΤ στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ µε προϋπολογισµό άνω των 2.000.000 
ευρώ. 

5.4 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από την 
ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου Αποδοχής των 
Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου» από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναµένεται 
να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
απόφασης ένταξης πράξης. 

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραµµατέα. Υπόδειγµα της 
απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης 
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr.  

5.6 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ του τίτλου των πράξεων που 
εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης που χορηγείται. 
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6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων 
της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και 
ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές 
ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.  

(ii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π για κάθε 
στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν στο 
επόµενο στάδιο. 

(iii) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π χωρίς προηγούµενη 
ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και φυσικής 
προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

(iv) Να αποδέχονται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) 
του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(v) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 
1828/2006 και ειδικότερα «για πράξεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, ο 
δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει όλους τους συµµετέχοντες σε αυτές α) ότι 
η πράξη στην οποία συµµετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού 
προγράµµατος, και β) ότι συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. Η εν λόγω ενηµέρωση 
πραγµατοποιείται µε την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε οποιοδήποτε 
έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση των εν 
λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό». 

(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα 
καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες 
προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης 
∆απανών. 

(vii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους 
ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. 
δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

(viii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  όλα 
τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή 
Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε 
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(x) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό 
πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

(xi) Ο ∆ικαιούχος θα έχει την ευθύνη σύνταξης προδιαγραφών προκηρύξεων, 
παρακολούθησης και παραλαβής των έργων. Εν τούτοις, επισηµαίνεται ότι για την 
υλοποίηση των δράσεων που αφορούν την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ο 
∆ικαιούχος θα πρέπει να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ τόσο 
σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και να τηρεί τις σχετικές οδηγίες 
τους. 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 
συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», κα Ψαρρού 
Σταυρούλα, τηλ.: 210 9250527, fax: 210 9250564, e-mail: kitsios@epeaek.gr 

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση», το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των 
πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών 
των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων 
(όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών 
φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα 
έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.edulll.gr.  Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο 
επικοινωνίας της ΕΥ∆ µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται 
σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                                                             H ΕΙ∆ΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

(i) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ (Τ∆ΠΠ) 

(ii) Οδηγίες Συµπλήρωσης Τ∆ΠΠ  

(iii) Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου και οδηγίες συµπλήρωσης 

(iv) Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(v) Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(vi) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων:  

• Αίτηση χρηµατοδότησης  

• Βεβαίωση περί µη διπλής χρηµατοδότησης. 

(vii) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 
(ΦΕΚ 540/Β΄) και η µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση, 
τροποποίησης αυτής 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπ∆ΒΜΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης  
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ 
3. ∆ιεύθυνση Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών 

∆ραστηριοτήτων (∆.Σ.Ε.Π.Ε.∆) Υπ∆ΒΜΘ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
 Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
 Μονάδα Α2,Α3, Β1 

 

 

 


