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Προς: Γενική Γραµµατεία Νέας 

Γενιάς 

 

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 189/10-01-2012 Ανοιχτής 
Πρόσκλησης µε κωδικό 146 στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 
«Παρεµβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόµων 
επιχειρηµατικών ιδεών» 

 

Ο Υπουργός 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/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 

53/Α/31.03.2010),  

3. Τη µε αρ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31-12-2010) Τροποποίηση 

της υπ’ αρ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20−2−1995) κοινής 

υπουργικής απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τη µε αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την 

αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 
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636/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. 

πρωτ. 6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,  

5. Τη µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση 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/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. 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), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29.08.2012 απόφαση ορισµού του Ειδικού 

Γραµµατέα (ΦΕΚ 417 / τ Υ.Ο.∆.∆ / 03-09-2012) και τη µε αρ. πρωτ. 

Φ.908/90523/Η/05.07.2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 

2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009), 28020/ΕΥΘΥ 

1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ. 1088/τ. Β’/19.07.2010) και 5058/ΕΥΘΥ 

138/05.02.2013 (Φ.Ε.Κ. 292/τ. Β’/13.02.2013) Υπουργικές Αποφάσεις 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

10. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων 

επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. 

Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

11. Τους Νόµους και τις ∆ιατάξεις που διέπουν το θεσµικό πλαίσιο της Γενικής 

Γραµµατείας Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ), όπως: 

o Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 274/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 130/Α/1989) 

o Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 386/91 «Περί µεταφοράς αρµοδιοτήτων της Γενικής 
o Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της Λαϊκής Επιµόρφωσης από το Υπουργείο 

Πολιτισµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 
139/Α/91) 

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

o 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. Τα µε αρ. πρωτ. ΕΥ∆ 18445/03-11-2011, 738/15-01-2014 και 2435/05-02-2014 

έγγραφα του Φορέα Πρότασης (Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς),  

13. Τα µε αρ. 2583/21-11-2011, 38/10-01-2012 και 268/6-2-2014 Υ.Σ. της Μονάδας 

Α1,  

14. Το µε αρ. πρωτ. 2682/06-12-2011 Υ.Σ. του Ειδικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών 

Πόρων.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την 1η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 189/10-01-2012 Πρόσκλησης µε κωδικό 
146 στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης «Παρεµβάσεις ανάδειξης και 
υποστήριξης καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών», ως προς τα εξής στοιχεία:  

 

Α. Ενότητα 1 «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ» 

 

i) οι Πίνακες 1.1.1 και 1.1.2. αντικαθίστανται ως ακολούθως:   

Πίνακας 1.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  6 

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 ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων 
στην κατεύθυνση ανάπτυξης του 
επιχειρηµατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων 
διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και 
διοίκησης µονάδων, της εξοικείωσης των 
νέων σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας, 
καθώς και της ενεργής στήριξης των νέων 
που έχουν ήδη διακριθεί µέσω της 
υποστήριξης των επιχειρηµατικών ιδεών και 
των οµάδων που τις φέρουν, για να τις 
αναπτύξουν σε ώριµα επιχειρηµατικά σχέδια, 
να αντλήσουν χρηµατοδότηση και άλλους 
πόρους και να δηµιουργήσουν βιώσιµες 
επιχειρήσεις (π.χ. χορήγηση υποτροφιών 
ολιγόµηνης διάρκειας, εργασία σε 
εξειδικευµένους χώρους συνεργασίας, 
συνδροµή δικτύου συµβούλων-
καθοδηγητών). 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 σε 
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. 
Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας καθώς και η 
χορήγηση υποτροφιών στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση µε έµφαση στις οικονοµικά 
ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες οµάδες 
του πληθυσµού. 

ΚΩ∆. 

04.72.34  
 

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ 
4.3.4)  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
Παρεµβάσεις Ανάδειξης και Υποστήριξης 
Καινοτόµων Επιχειρηµατικών Ιδεών   ΚΩ∆.  04.72.34.02 

ΠΡΑΞΕΙΣ: 

1. Κυψέλες Επιχειρηµατικότητας 

2. Εκστρατεία επιχειρηµατικής ενηµέρωσης 
και πληροφόρησης 

ΚΩ∆.  

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∆.  6 

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 

ΑΔΑ: ΒΙΡΜ9-Μ2Α



 

Κωδ. Πρόσκλησης: 

146 

04_05_72_34_02 
       

- 5 - 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας των νέων 
στην κατεύθυνση ανάπτυξης του 
επιχειρηµατικού πνεύµατος, των δεξιοτήτων 
διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και 
διοίκησης µονάδων, της εξοικείωσης των νέων 
σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και 
της ενεργής στήριξης των νέων που έχουν 
ήδη διακριθεί µέσω της υποστήριξης των 
επιχειρηµατικών ιδεών και των οµάδων που 
τις φέρουν, για να τις αναπτύξουν σε ώριµα 
επιχειρηµατικά σχέδια, να αντλήσουν 
χρηµατοδότηση και άλλους πόρους και να 
δηµιουργήσουν βιώσιµες επιχειρήσεις (π.χ. 
χορήγηση υποτροφιών ολιγόµηνης διάρκειας, 
εργασία σε εξειδικευµένους χώρους 
συνεργασίας, συνδροµή δικτύου συµβούλων-
καθοδηγητών). 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 σε 
επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. 
Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας καθώς και η 
χορήγηση υποτροφιών στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση µε έµφαση στις οικονοµικά 
ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες οµάδες 
του πληθυσµού. 

ΚΩ∆. 
05.72.34  

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ 
5.3.4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 
Παρεµβάσεις Ανάδειξης και Υποστήριξης Καινοτόµων 
Επιχειρηµατικών Ιδεών   ΚΩ∆.  05.72.34.02 

ΠΡΑΞΕΙΣ: 

1. Κυψέλες Επιχειρηµατικότητας 

2. Εκστρατεία επιχειρηµατικής ενηµέρωσης 
και πληροφόρησης 

ΚΩ∆.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆. GR12 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆. GR13 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 

ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗ  ΚΩ∆. GR30 

 

ii) το εδάφιο 1.2 αντικαθίσταται από το εξής:  

 

«1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στον – κοινό και για 

τους δύο Άξονες Προτεραιότητας - ειδικό στόχο και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση 

των σχετικών δεικτών παρακολούθησης:   

(α) Ειδικοί Στόχοι  

� Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την 

αγορά εργασίας και υποστήριξη δράσεων απασχόλησης κοινωφελούς 

χαρακτήρα 
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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. Οι παρεµβάσεις ενισχύουν τις 

προτεραιότητες για την απασχόληση των νέων (Youth Employment) στο πλαίσιο 

της «Στρατηγικής για τους Νέους». 

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, της εξοικείωσης των νέων 

σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και της ενεργής στήριξης των 

νέων που έχουν ήδη διακριθεί µέσω της υποστήριξης των επιχειρηµατικών 

ιδεών και των οµάδων που τις φέρουν, για να τις αναπτύξουν σε ώριµα 

επιχειρηµατικά σχέδια, να αντλήσουν χρηµατοδότηση και άλλους πόρους 

και να δηµιουργήσουν βιώσιµες επιχειρήσεις (π.χ. χορήγηση υποτροφιών 

ολιγόµηνης διάρκειας, εργασία σε εξειδικευµένους χώρους συνεργασίας, 

συνδροµή δικτύου συµβούλων-καθοδηγητών). 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 σε 

επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων 

για δράσεις κοινωνικής επιχειρηµατικότητας καθώς και η χορήγηση 

υποτροφιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε έµφαση στις οικονοµικά 

ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.» 

 

(β) Οι πράξεις - Περιεχόµενο Προτάσεων 

 

Ι. Η αναγκαιότητα της παρέµβασης 

Σε µία εποχή που η ανάπτυξη βασίζεται πάνω στη στήριξη της καινοτοµίας, εµφανίζεται 

η ανάγκη συστηµατικής ανάδειξης και αξιοποίησης καινοτόµων ιδεών νέων καθώς και 

συνεχούς υποστήριξης οποιουδήποτε νέου που βρίσκεται στο εκπαιδευτικό σύστηµα ή 

που έχει αποφοιτήσει από αυτό και θέλει να αναπτύξει επιχειρηµατικά µία καινοτόµα 

ιδέα, τόσο µέσω της παροχής πληροφόρησης για διάφορα σχετιζόµενα επιχειρηµατικά 

ζητήµατα όπως νοµικά, φοροτεχνικά, θέµατα αγοράς, χρηµατοδότησης κ.λπ. όσο και 

µέσω της επαφής µε κατάλληλους συµβούλους και καθοδηγητές (mentors). 

Σε ένα ειδικότερο επίπεδο, υπάρχουν πολλοί διαγωνισµοί επιχειρηµατικότητας µε 

σκοπό να αναδείξουν καινοτόµες ιδέες ή πρώιµα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα, η 

παρέµβασή τους όµως επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάδειξη ή και 

προβολή των νικητών. Για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής ανάπτυξης, είναι 

αναγκαία η ενεργή υποστήριξη στις επιχειρηµατικές οµάδες και στις επιχειρηµατικές 

ιδέες που αναδεικνύονται στα πλαίσια τέτοιων διαγωνισµών. Η διαδικασία µετατροπής 

µιας επιχειρηµατικής ιδέας σε βιώσιµη εµπορικά επιχείρηση, είναι το δυσκολότερο και 

πολυπλοκότερο στάδιο επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης, καθώς απαιτεί από τους 

δυνητικούς επιχειρηµατίες µια σειρά πόρων, γνώσεων και δεξιοτήτων, τους οποίους 

συχνά δεν φέρει εξ αρχής η επιχειρηµατική οµάδα, και τους οποίους καλείται να 

αποκτήσει ή να αναπτύξει κατά το στάδιο αυτό. Συνεπώς παρουσιάζεται η ανάγκη 
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υποστήριξης των επιχειρηµατικών ιδεών και των οµάδων που τις φέρουν, για να τις 

αναπτύξουν σε ώριµα επιχειρηµατικά σχέδια, να αντλήσουν χρηµατοδότηση και άλλους 

πόρους και να δηµιουργήσουν έτσι βιώσιµες επιχειρήσεις. 

Το ουσιαστικότερο πρόβληµα έγκειται στην πρόσβαση σε έµπειρους και 

εξειδικευµένους συµβούλους, καθοδηγητές-µέντορες ειδικούς επιστήµονες (π.χ. 

λογιστές, νοµικούς, συµβούλους εµπορικής προώθησης-marketing, συµβούλους 

ευρεσιτεχνίας), δυνητικούς συνεργάτες αλλά και πρώιµου σταδίου (κατά τον διεθνώς 

χρησιµοποιούµενο όρο στάδιο «seed» άλλως «στάδιο σποράς») επενδυτές, η οποία 

αποτελεί προαπαιτούµενο προκειµένου µια καινοτόµα (διακριθείσα) επιχειρηµατική ιδέα 

να εκκολαφτεί σε ώριµο επιχειρηµατικό σχέδιο και στη συνέχεια σε δυναµική και 

βιώσιµη επιχείρηση. 

Παράλληλα, είναι σηµαντικό να δοθεί η δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης 

επιχειρηµατικής δράσης από νέους, µε έµφαση σε εκείνους που διαβιούν σε περιοχές 

µε ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα (υψηλός δείκτης ανεργίας, περιορισµένη 

δυνατότητα πρόσβασης σε σχετικές πηγές πληροφόρησης κ.α.), µέσω της στοχευµένης 

ενηµέρωσής τους σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας και εξωστρέφειας. 

 

ΙΙ. Οι προτεινόµενες συγχρηµατοδοτούµενες Πράξεις – Περιγραφή Φυσικού 

Αντικειµένου: 

 

1. «Κυψέλες Επιχειρηµατικότητας»  

Μέσω του Προγράµµατος «Κυψέλες Επιχειρηµατικότητας», ο ∆ικαιούχος θα παρέχει 

ένα πλέγµα υποστηρικτικών δράσεων/µέτρων για την «εκκόλαψη επιχειρηµατικών 

σχεδίων» µε σκοπό τη στήριξη νέων που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηµατικές ιδέες 

τους έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν στην υλοποίηση των 

ιδεών τους. Ειδικότερα:  

Ο ∆ικαιούχος θα αναλάβει την ενεργό στήριξη νέων (φοιτητές, σπουδαστές, 

αποφοίτους ΑΕΙ ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) είτε που έχουν ήδη αναδειχθεί 

στο πλαίσιο εθνικών ή διεθνών διαγωνισµών καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας είτε 

που θα διακριθούν σε διαγωνισµούς καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας που θα 

οργανώσει ο ∆ικαιούχος. 

Η ενεργός στήριξη θα συνίσταται στα εξής: 

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόµηνης διάρκειας, έτσι ώστε απερίσπαστοι να 

επικεντρωθούν στα επιχειρηµατικά τους σχέδια.  

(β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται µέσα σε εξειδικευµένους Χώρους 
Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονοµαζόµενων co-working spaces) κατά 

τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να 

λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηµατίες καθώς 

στους χώρους αυτούς δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 

συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων. 

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή µε καθοδηγητές (µέντορες) και 

διοργάνωση ενηµερωτικών σεµιναρίων και ηµερίδων συνεργασίας, µε τη συνδροµή 

ενός δικτύου ειδικών συµβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το 

πρόγραµµα παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας 

τους νέους και ενδεχοµένως υποστηρίζοντας την επαφή τους µε δυνητικούς 

επενδυτές.  

Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους νέους αυτούς να µπορέσουν είτε 

να ιδρύσουν µία εµπορική ή κοινωνική επιχείρηση στη βάση της καινοτόµας ιδέας τους 

είτε να συνάψουν µία επιχειρηµατική συνεργασία για την αξιοποίηση της ιδέας τους 
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είτε να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες που θα τους υποστηρίξουν στη 

µελλοντική επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, ο ∆ικαιούχος 

προβλέπεται να προβεί σε συµβάσεις συνεργασίας µε δηµόσιους, µη κερδοσκοπικούς 

ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό, οι οποίοι θα υποστηρίζουν 

ενεργά τους διακριθέντες νέους µε καινοτόµες ιδέες είτε µέσω της σύστασης δικτύου 

προώθησης από συµβούλους – καθοδηγητές (µέντορες), µέσω της παρουσίας 

εκπροσώπων τους σε ηµερίδες και σεµινάρια είτε µε οποιονδήποτε άλλο εύλογο τρόπο.  

Γενικότερα ο ∆ικαιούχος θα δηµιουργήσει το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο αλλά και 

θα προωθήσει συνεργασίες µε άλλους φορείς από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για να 

δηµιουργήσει τις βάσεις ώστε να λειτουργήσει ένας µηχανισµός µε προοπτικές 

βιωσιµότητας για τη συστηµατική ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτόµων ιδεών νέων.  

Για να δηµιουργηθεί ένας τέτοιος µηχανισµός ανάδειξης ιδεών ο ∆ικαιούχος, όπως 

αναφέρθηκε, δύναται να διοργανώνει ∆ιαγωνισµούς Καινοτόµων Επιχειρηµατικών 

Ιδεών.  

Στο πλαίσιο των πράξεων προβλέπεται η ανάπτυξη ιστοσελίδας µε στόχο πρωτίστως τη 

διάχυση των αποτελεσµάτων από τη λειτουργία των Κυψελών Επιχειρηµατικότητας και 

δευτερευόντως την παροχή γενικότερης ενηµέρωσης και πληροφόρησης των εν 

δυνάµει επιχειρηµατιών για την ανάδειξη και αξιοποίηση των καινοτόµων ιδεών τους.  

Με τις τελευταίες δράσεις, εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα της όλης παρέµβασης, µετά το 

πέρας της συγχρηµατοδοτούµενης περιόδου, καθώς και των δράσεων στήριξης της 

επιχειρηµατικότητας µέσω της δηµιουργίας ενός µόνιµου µηχανισµού υποστήριξης της 

νεανικής επιχειρηµατικότητας. 

 

2. «Εκστρατεία επιχειρηµατικής ενηµέρωσης και πληροφόρησης» 

Στο πλαίσιο των εν λόγω πράξεων, ο δυνητικός ∆ικαιούχος καλείται να υλοποιήσει 

ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις: 

 

2.1. ∆ράσεις ενηµέρωσης και πληροφόρησης νέων δυνητικών επιχειρηµατιών. 
Οι δράσεις αυτές µπορεί να έχουν τη µορφή στοχευµένων ηµερίδων που θα 
απευθύνονται σε νεανικούς πληθυσµούς όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και 
θα είναι προσαρµοσµένες στις διαπιστωµένες ανάγκες των οµάδων στόχου, 
λαµβάνοντας υπόψη τόσο το εκπαιδευτικό τους επίπεδο όσο και τα 
κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του τόπου που διαβιούν. Η θεµατολογία 
των ηµερίδων θα καλύπτει ενδεικτικά την επιχειρηµατικότητα εν γένει, την 
καινοτοµία, την εξωστρέφεια, το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης επιχείρησης, τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, την κοινωνική και πράσινη επιχειρηµατικότητα. 
Ειδικότερα, προβλέπεται να δοθεί έµφαση σε θεµατικές ενότητες µε 
προστιθέµενη αξία για την Ελλάδα – π.χ. τουρισµός, πολιτισµός, διατροφή και 
τυποποίηση προϊόντων, ενέργεια και ανανεώσιµες πηγές – επιλεγµένες 
κατάλληλα ανά περιοχή.   

 

2.2. Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρµας ενηµέρωσης και δικτύωσης σε 
θέµατα επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας για νέους δυνητικούς 

επιχειρηµατίες. Η εν λόγω πλατφόρµα θα παρέχει µε εύληπτο και εύχρηστο 

τρόπο ενηµέρωση σε θέµατα όπως επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία, 

εξωστρέφεια, χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί, θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης επιχείρησης, 

κοινωνική και πράσινη επιχειρηµατικότητα. Θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα 

ενηµέρωσης για εκδηλώσεις που αφορούν στα παραπάνω θέµατα, ζωντανής 

αναµετάδοσης ηµερίδων/συνεδρίων αλλά και δυνατότητα πληροφόρησης των 
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νέων µέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (όπως εφαρµογές για έξυπνες 

συσκευές). Η ψηφιακή πλατφόρµα που θα αναπτυχθεί θα συνδέεται µε άλλες 

τυχόν σχετικές πύλες για την ενηµέρωση και πληροφόρηση των νέων εν 

δυνάµει επιχειρηµατιών για θέµατα επιχειρηµατικότητας.  

 

Για την προώθηση των ως άνω περιγραφόµενων Πράξεων θα γίνουν οι κατάλληλες 

«ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας». Επισηµαίνεται ότι οι ενέργειες 

δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 

οµάδας-στόχου και να δίνεται έµφαση στη στοχευµένη αξιοποίηση των εργαλείων 

επικοινωνίας ούτως ώστε οι ενέργειες αυτές να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή διείσδυση 

στον πληθυσµό της οµάδας-στόχου. Οι ενέργειες δηµοσιότητας και προβολής της 

Πράξης θα πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας για τη 

∆ηµοσιότητα και Πληροφόρηση Μονάδας της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ. 

∆ιευκρινίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο δικαιούχος υποχρεούται να εφαρµόζει τον 

κανονισµό 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θέσπιση 

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

Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

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

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

Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικότερα τις 

διατάξεις που αφορούν τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα πρέπει να δοθεί στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού. Σε όλες τις Ενέργειες Προβολής 

/ ∆ηµοσιότητας και ∆ιάχυσης των Αποτελεσµάτων των πράξεων που προκηρύσσονται 

στην παρούσα πρόσκληση (ενδεικτικά διοργάνωση ή συµµετοχή σε ηµερίδες, 

εκδηλώσεις, παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού κ.ά.) θα πρέπει 

υποχρεωτικά να αναφέρεται η πηγή χρηµατοδότησης που είναι το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) - Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι. 

 

Στις προτάσεις που θα υποβληθούν για τις Πράξεις της παρούσας Πρόσκλησης, 

υποχρεωτικά θα περιλαµβάνεται επίσης διακριτή δράση µε αντικείµενο την 

«Αξιολόγηση της Πράξης» που θα αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών 

και του τρόπου υλοποίησης της Πράξης ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά, την απόδοση και τα αποτελέσµατα (για παράδειγµα αποτίµηση των 

ισχυρών και αδύνατων σηµείων, αποτίµηση του αρχικού σχεδιασµού και των τυχόν 

αποκλίσεων, έρευνα πεδίου στους ωφελούµενους, αποτίµηση των 

κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων της πράξης).  

Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης θα προβλέπεται η συνεχής εσωτερική αξιολόγηση µε 

διαδικασίες που θα αναπτύξει ο ∆ικαιούχος, αλλά και εξωτερική αξιολόγηση της όλης 

παρέµβασης κατά την ολοκλήρωσή της. 

 

III. Οικονοµικό Αντικείµενο 

 

Ο προϋπολογισµός των Πράξεων θα διατεθεί ενδεικτικά: 

 

(i) για τις Πράξεις «Κυψέλες επιχειρηµατικότητας» 

- στη χορήγηση ολιγόµηνης διάρκειας υποτροφιών τέτοιου ύψους ώστε να επιτρέπουν 

στους νέους απερίσπαστοι να ασχοληθούν µε το επιχειρηµατικό τους σχέδιο χωρίς να 

είναι αναγκαίο να εργάζονται,  
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- στην κάλυψη του κόστους φιλοξενίας σε χώρους συνεργασίας που είτε θα 

παραχωρηθούν δωρεάν είτε θα καλυφθεί κόστος ενοικίασης (ανάλογα µε την 

περίπτωση), 

- στη διοικητική υποστήριξη για τη διοργάνωση επισκέψεων µεντόρων, διοργάνωση 

σεµιναρίων, ηµερίδων, επισκέψεων άλλων δυνητικών συµβούλων και δυνητικών 

επενδυτών 

- στην εξειδικευµένη υποστήριξη του ∆ικαιούχου ώστε να διαµορφώσει ένα πλέγµα 

συνεργασιών και εν γένει για να διαµορφώσει ένα µόνιµο Μηχανισµό Ανάδειξης 

Καινοτόµων Ιδεών 

- στην ανάπτυξη ιστοσελίδας µε στόχο πρωτίστως τη διάχυση των αποτελεσµάτων από 

τη λειτουργία των Κυψελών Επιχειρηµατικότητας 

 

(ii) για τις πράξεις «Εκστρατεία επιχειρηµατικής ενηµέρωσης και πληροφόρησης» 

- στη διαµόρφωση ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρµας πληροφόρησης 

- στη διοργάνωση δράσεων ενηµέρωσης – πληροφόρησης των οµάδων – στόχου 

 

(iii) για όλες τις πράξεις: 

- σε δράσεις προβολής και δηµοσιότητα των πράξεων 

- στην αξιολόγηση της πράξης. 

 

(γ) ∆είκτες παρακολούθησης 

 

Πίνακας 2.1 (για τις Πράξεις «Κυψέλες επιχειρηµατικότητας») 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

6142 Βραβεία Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας Αριθµός 

6445 

Αριθµός φοιτητών / σπουδαστών / αποφοίτων  
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που 
συµµετέχουν σε δράσεις καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας 

Αριθµός 

 

Πίνακας 2.2 (για τις Πράξεις «Εκστρατεία επιχειρηµατικής ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης») 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

8009 
Αριθµός εκδηλώσεων (ενέργειες ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης) 

Αριθµός 

8014 Software Αριθµός 

 

Πίνακας 3  

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

501 

 

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 

12ΜΗΝΗΣ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
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Β. Ενότητα 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 

 

iii) Το εδάφιο 2.1. αντικαθίσταται από το εξής: 

 

2.1. Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη 

πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 

5.472.000,00 € και κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα ή/και 

κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:  

Πίνακας 4.1 

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 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

(1) (2) (3) 

1 Κυψέλες Επιχειρηµατικότητας 2.300.000,00 

2 

Εκστρατεία επιχειρηµατικής 
ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης 

306.750,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.606.750,00 

 

Πίνακας 4.2 

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 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 Κυψέλες Επιχειρηµατικότητας 2.600.000,00 

2 

Εκστρατεία επιχειρηµατικής 
ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης 

265.250,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 2.865.250,00 

                                           

1  όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από 

το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 
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Γ. Ενότητα 3 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ» 

 

iv) το εδάφιο 3.3 αντικαθίσταται από το εξής:  

 

«3.3 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», της µε αρ. πρωτ. 14053/ 

ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως 

τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09, 28020/ΕΥΘΥ 

1212/30.06.2010 και 5058/ΕΥΘΥ138/13-02-2013 Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος 

∆ιαχείρισης.» 

 

∆. Ενότητα 4 «Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» 

 

v) το εδάφιο 4.3 αντικαθίσταται από εξής:  

«4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) στην Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», στη διεύθυνση 

Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Τ.Κ. 11855 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. Όλα τα έντυπα 

στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή των 

αρµοδίων.  

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρόταση του µέσω της 

ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Το έντυπο Τ∆ΠΠ, που θα υποβληθεί στο φάκελο µε 

τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόµενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και 

υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόµενο από το 

σύστηµα µετά από την συµπλήρωση της φόρµας Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής 

ΕΣΠΑ. Επισηµαίνεται ότι στα σχετικά διαβιβαστικά, τα οποία θα υποβάλλονται εντύπως, 

θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον Αριθµό ∆ελτίου µε το οποίο έχει πραγµατοποιηθεί 

η ηλεκτρονική υποβολή του αντίστοιχου δελτίου. Συνοδευτικά των δελτίων θα 

υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά µε επισύναψη των αρχείων στο αντίστοιχο δελτίο 

της Ηλεκτρονικής Υποβολής. 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή, ο ∆ικαιούχος αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf το 

υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούµενα 

συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή 

Excel. Σε περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη 

δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν 

ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης, στην ανωτέρω διεύθυνση. 

Τυχόν προβλήµατα που θα προκύπτουν κατά τη χρήση της εφαρµογής της 

ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει να αναφέρονται στη ∆ιαχειριστική Αρχή, υπόψη του 

κ. Γιάννη Κυριαζόπουλου στο τηλέφωνο 210-3278001 και της κας. ∆ήµητρας Τζιάννη 

στο τηλέφωνο 210-3278015.» 
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Ε. Ενότητα 5 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ» 

 

vi) τα εδάφια 5.3 – 5.6 αντικαθίστανται από τα εξής:  

«5.3   Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραµµατέα. 
Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης εκδίδεται και αποστέλλεται στο 
δικαιούχο η σχετική απόφαση ένταξης της πράξης αναπόσπαστο µέρος της 
οποίας αποτελεί και το σύµφωνο αποδοχής όρων. Επίσης αποστέλλεται για 
λόγους ενηµέρωσης το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την 
αρµόδια ΕΥ∆. Η ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων 
των θετικά αξιολογηθεισών προτάσεων, τις οποίες ενσωµατώνει στο Τεχνικό 
∆ελτίο Πράξης. Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής 
των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και 
βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.  

5.4 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ του τίτλου των πράξεων 

που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της πράξης. 

5.5 Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης 

Ένταξης της Πράξης, ο ∆ικαιούχος καταθέτει στη ∆ιαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά 

∆ελτία των Υποέργων. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 

όπως αυτό ισχύει, για την υλοποίηση του υποέργου, ο ∆ικαιούχος οφείλει να 

υποβάλει για προέγκριση στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ: 

• Φάκελο προέγκρισης Τευχών ∆ηµοπράτησης, πριν τη διαδικασία 

διαγωνισµού (πρόχειρου, διεθνούς κ.λπ.), 

• Φάκελο προσυµβατικού ελέγχου µε τα απαραίτητα για την εξέταση της 

νοµιµότητας της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα, πριν την υπογραφή 

σύµβασης ανάθεσης έργου, για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων, 

• Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα, στην 

περίπτωση εκτέλεσης του έργου µε ίδια µέσα. 

Η προέγκριση των άνωθι από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση της πράξης.» 

 

 

ΣΤ. Ενότητα 7 «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» 

 

vii) το εδάφιο 7.1 αντικαθίσταται από το εξής:  

«7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, τη 

συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρία 

Κωνσταντινοπούλου και την κα Ζέφη Λιακοπούλου, στο τηλέφωνο 210 3278103 και 

2103278070 (e-mail: mkonstant@epeaek.gr & zliakopoulou@epeaek.gr)». 
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Κατά τα λοιπά η µε αρ. πρωτ. 189/10-1-2012 Πρόσκληση (κωδ. 146) ισχύει ως έχει. 

  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

 
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

Εσωτερική διανοµή: 

� Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
� Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
� Μονάδα Α1, Α2, Β4  
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