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                ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Πληροφορίες   :    Ε. Κασάπογλου   

      Αθήνα,    08-09-2016 

      Αριθμ. Πρωτ.: 6.11744/5.10189 

Διεύθυνση : Κοραή 4,  105 64 Αθήνα ΠΡΟΣ:  Πίνακας Αποδεκτών: 

ΚΟΙΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

1)ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

2) ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ.Δ.Κ.Κ.Α.Π. κ ΧΑΛΙΚΙΑ 

3)ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ.  κ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ 

4)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΟΨΗ: κ ΠΟΥΡΝΙΑ 

 

Τηλέφωνο :      210 5271111 

Fax  : 210 5271 167 

e-mail : ekasapoglou@mou.gr 

 

Θέμα: «Αποστολή Πρόσκλησης αιτημάτων χρηματοδότησης για την ενέργεια Γ: «Προώθηση 
Επιχειρηματικότητας» του έργου με κωδ. «EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ». 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία στην Εταιρεία ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

ΦΩΚΑΣ. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση  περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ) και δεδομένου 

ότι έχετε προταθεί από την αρμόδια Ένωση Φορέων με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΣΕΕ/ ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ/ ΕΕΔΕ» ως υποψήφιοι για την σύσταση επιχείρησης ή ότι έχετε ήδη προβεί στη σύσταση της,  

σας αποστέλλεται πρόσκληση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για την χρηματοδότηση 

επιχειρηματικών σχεδίων προκειμένου να υποβάλετε στην Υπηρεσία μας αίτημα χρηματοδότησης 

συνοδευόμενο από όλα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην πρόσκληση. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής ενημερώνουμε όλους τους ωφελούμενους ότι μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την Ένωση Φορέων η οποία έχει την απόλυτη ευθύνη και υποχρέωση σχετικά με 

την εκπόνηση των business plans τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν άμεσα. 
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Επίσης, σας αποστέλλουμε τον οδηγό εφαρμογής με τα παραρτήματά του ξεχωριστά προκειμένου να 

διευκολυνθείτε κατά την διαδικασία υποβολής των αιτημάτων. 

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης είναι η Παρασκευή 16 

Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΚΤ, Κοραή 4, 105 64, 3ος όροφος, Αθήνα.  

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης όπως αυτή αποτυπώνεται στον οδηγό εφαρμογής 

Επιχειρηματικότητας έχει ως εξής: 

 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς ωφελούμενους σε έντυπη μορφή κάνοντας 
χρήση του υποδείγματος «Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης» (Παράρτημα ΙΙ), στο οποίο θα 
πρέπει αν συμπληρωθούν τα γενικά στοιχεία και οι προτεινόμενες δαπάνες του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

Τα αιτήματα χρηματοδότησης των υποψήφιων ωφελούμενων επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης από τους 
ωφελούμενους θα καθορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης. 

Μετά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας της έντυπης υποβολής, δεν μπορεί να υποβληθεί κανένα άλλο αίτημα 
χρηματοδότησης. 

Πληροφοριακό υλικό, το έντυπο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης καθώς και η υπεύθυνη δήλωση που 
περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο του Οδηγού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στον παρακάτω 
δικτυακό τόπο: 

Αρχή Διαχείρισης/ ΕΥΕ - ΕΚΤ (http://www.eye-ekt.gr)  

Επιπλέον, κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης, απαιτείται η προσκόμιση των εξής 
δικαιολογητικών: 

στη περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι άνεργος ή μερικής απασχόλησης ή/και για 
βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα 

o το ήδη εκπονημένο κατά την Ενέργεια Α επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης. 

o η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της οποίας βεβαιώνει το επιχειρηματικό πεδίο στο οποίο 
προτίθεται να δραστηριοποιηθεί και το ότι με τη χρηματοδότηση που θα λάβει δεν ξεπερνάει 
όριο του Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis 1407/2013 (Παράρτημα ΙΙΙ). 

                    Διευκρινίζεται ότι, 

 στην περίπτωση πρόθεσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με 
περισσότερους από έναν (1) εταίρο, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα είναι όσες και οι 
εταίροι που θα συμμετάσχουν στο σχήμα συνεργασίας. 

o Το δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του ωφελούμενου ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων ή αποδεικτικό για την περίπτωση μερικής 
απασχόλησης ή αποδεικτικό για την περίπτωση απασχόλησης για βραχυπρόθεσμο χρονικό 
διάστημα. 

στη περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

o το ήδη εκπονημένο κατά την Ενέργεια Α επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης 

http://www.eye-ekt.gr/
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o η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της οποίας βεβαιώνει ότι με τη χρηματοδότηση που θα λάβει δεν 
ξεπερνάει το όριο του Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis 1407/2013 (Παράρτημα ΙΙΙ). 

                    Διευκρινίζεται ότι, 

 στην περίπτωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με περισσότερους από 
έναν (1) εταίρο, η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο 
του σχήματος συνεργασίας. 

o τα δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (δικαιολογητικά νόμιμης 
υπόστασης επιχείρησης, βεβαίωση έναρξης εργασιών, άδεια άσκησης επαγγέλματος). 

                     Διευκρινίζεται ότι,  

 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης της επιχείρησης που θα πρέπει 
να προσκομισθούν ανά νομική μορφή επιχείρησης είναι: 

 Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και 
ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.  

 Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν 
τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.  

 Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και 
όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί από την βεβαίωση έναρξης, επανέναρξη της επιχείρησης 
θα προσκομίζεται η βεβαίωση διακοπής της προηγούμενης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 .Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: 
Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση προσωρινής εγγραφής από το Μητρώου 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, διαβίβαση από τα μέλη της προσωρινώς 
εγγραφείσας Κοιν.Σεπ στην κατά τόπον αρμόδια ΔΟΥ για τη χορήγηση 
ΑΦΜ και κοινοποίηση του ΑΦΜ στο Μητρώο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας για την έκδοση οριστικής εγγραφής σε αυτό. 

 Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

 στην περίπτωση έναρξης επιχείρησης με περισσότερους από έναν (1) εταίρο 
προσκομίζονται επιπρόσθετα δικαιολογητικά εταιρικής σύνθεσης, αν δεν προκύπτει 
από τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς και πιστοποιητικό εκπροσώπησης. 

o τα δικαιολογητικά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης. 

o τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, στο όριο του Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis 1407/2013, προσδιορίζεται, ότι η ενίσχυση που 

θα λάβει μια επιχείρηση στα πλαίσια των Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, αθροιζόμενη 

με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών 

μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 

οικονομικών ετών». 



 - 4 – 

 

 

                    

                ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

Μετά τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής, δεν δύναται να υποβληθεί κανένα αίτημα 

χρηματοδότησης. 

Με το πέρας της υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης, θα ακολουθήσει η διαδικασία 

αξιολόγησης/ελέγχου επιλεξιμότητας των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων από την 

Αρχή Διαχείρισης (ΕΥΕ – ΕΚΤ) βάσει του Οδηγού Εφαρμογής. 

Υπενθυμίζεται ότι είναι επιτρεπτή η σύσταση εταιρικών σχημάτων υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι εταίροι 

είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος. 

 

Τέλος προς διευκόλυνση της Αρχής Διαχείρισης (ΕΥΕ – ΕΚΤ) παρακαλείσθε όλοι οι ωφελούμενοι να 

αποστείλετε ηλεκτρονικά  στο email: ekasapoglou@mou.gr Το «Έντυπο Υποβολής Αιτήματος 

Χρηματοδότησης» (Παράρτημα ΙΙ), του οδηγού εφαρμογής   

 

Παραμένω στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 

 

 

 

 

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΙΚΙΑ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 

Α) Ένωση Φορέων με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΣΕΕ/ ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ ΕΕΔΕ» 

(ηλεκτρονικά) 

Β) Ωφελούμενοι: (ηλεκτρονικά) 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΙΣΑΡΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 

ΜΑΤΖΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΝΤΕΛΕΡΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΠΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 

ΣΑΚΑΛΗ ΑΝΝΑ 

ΣΑΡΙΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΣΤΟΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΙΓΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΡΙΣΗ ΑΓΝΗ 

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 


