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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013"
Καςά ςη μέα ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2007-2013, η αμάπςσνη και δημιξσογία μέχμ θέρεχμ
εογαρίαπ ρςιπ ξικξμξμικά αρθεμέρςεοεπ πεοιτέοειεπ ςηπ Δσοόπηπ ρσμευίζει μα εμιρυϋεςαι απϊ
ςα διαθοχςικά ςαμεία ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. ςξ πλαίριξ ςξσ Δπιυειοηριακξϋ Ποξγοάμμαςξπ
«Αμάπςσνη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ 2007-2013» η εμίρυσρη ασςή ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ ςξσ
Δσοχπαψκξϋ Κξιμχμικξϋ Σαμείξσ (ΔΚΣ).
ϋμτχμα με ςξ Δθμικϊ ςοαςηγικϊ Πλαίριξ Αματξοάπ 2007-2013 (ΔΠΑ), καςά ςημ ςοέυξσρα
ποξγοαμμαςική πεοίξδξ, κάθε ρσγυοημαςξδξςξϋμεμη εμέογεια είμαι εμςαγμέμη ρε έμαμ απϊ
ςξσπ ςοείπ ςϋπξσπ πεοιτεοειόμ και η ρσμειρτξοά ςχμ πϊοχμ ςξσ ΔΚΣ καςαμέμεςαι αμάλξγα:
 Σύπξπ πεοιτέοειαπ I:
ςςιιππ 88 ππεεοοιιτ
τέέοοεειιεεππ ρρϋϋγγκκλλιιρρηηππ,, η ρσγυοημαςξδϊςηρη καλϋπςει ςξ 75%.
Ποϊκειςαι για ςιπ πεοιτέοειεπ ΑΑμμααςςξξλλιικκήήππ Μ
Μαακκεεδδξξμμίίααππ ––Θ
Θοοάάκκηηππ,, ΗΗππεείίοοξξσσ,, Θ
Θεερρρρααλλίίααππ,, ΔΔ..
ΔΔλλλλάάδδααππ,, ΠΠεελλξξππξξμμμμήήρρξξσσ,, ΙΙξξμμίίχ
χμμ ΝΝήήρρχ
χμμ,, ΒΒ.. ΑΑιιγγααίίξξσσ,, ΚΚοοήήςςηηππ, ξι ξπξίεπ εμςάρρξμςαι ρςιπ
πεοιτέοειεπ ςξσ ςόυξσ 1 "ύγκλιρη".


Σύπξπ πεοιτέοειαπ II:
ςςιιππ 33 ππεεοοιιτ
τέέοοεειιεεππ ρρςςααδδιιαακκήήππ εεννϊϊδδξξσσ, η ρσγυοημαςξδϊςηρη καλϋπςει ςξ 75%.
Ποϊκειςαι για ςιπ πεοιτέοειεπ ΚΚεεμμςςοοιικκήήππ Μ
Μαακκεεδδξξμμίίααππ,, ΔΔσσςςιικκήήππ Μ
Μαακκεεδδξξμμίίααππ,, ΑΑςςςςιικκήήππ, ξι
ξπξίεπ εμςάρρξμςαι ρςιπ πεοιτέοειεπ ςξσ ςϊυξσ 1 "ύγκλιρη".



Σύπξπ πεοιτέοειαπ III:
ςςιιππ 22 ππεεοοιιτ
τέέοοεειιεεππ ρρςςααδδιιαακκήήππ εειιρρϊϊδδξξσσ, η ρσγυοημαςξδϊςηρη καλϋπςει ςξ 50%.
Ποϊκειςαι για ςιπ πεοιτέοειεπ ςςεεοοεεάάππ ΔΔλλλλάάδδααππ,, ΝΝξξςςίίξξσσ ΑΑιιγγααίίξξσσ, ξι ξπξίεπ εμςάρρξμςαι
ρςιπ πεοιτέοειεπ ςξσ ςόυξσ 2 "Πεοιτεοειακή Αμςαγωμιρςικόςηςα και Απαρυόληρη".

Η σλξπξίηρη ςχμ ποξγοαμμάςχμ εκμάθηρηπ Δλλημικήπ γλόρραπ ποϊκειςαι μα ποαγμαςξπξιηθεί
και ρςξσπ 3 ςϋπξσπ πεοιτέοειαπ, ακξλξσθόμςαπ ςημ ποξαματεοϊμεμη καςαμξμή.
Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ σλξπξίηρη ςχμ εμεογειόμ ςξσ ΔΚΣ απξςελεί η δημξριϊςηςα
ςξσπ, η ξπξία ρσμβάλλει:
 ςημ πληοξτϊοηρη ςχμ πξλιςόμ για ςιπ παοεμβάρειπ ςξσ Δ.Π. «Αμάπςσνη Αμθοόπιμξσ
Δσμαμικξϋ 2007-2013» με έμταρη ρςιπ επιμέοξσπ εμέογειέπ ςξσ και ςη τϋρη ςξσπ.
 ςημ αμάδεινη ςξσ εμεογξϋ οϊλξσ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ποξπ ςξ εσοϋ κξιμϊ με ςη
υοημαςξδϊςηρη ςχμ παοεμβάρεχμ μέρχ ςξσ Εσοωπαϊκξύ Κξιμωμικξύ Σαμείξσ και ςημ
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ποξβξλή ςηπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ ςηπ κξιμξςικήπ ρσμμεςξυήπ ρςα ρσγυοημαςξδξςξϋμεμα
ποξγοάμμαςα.


ςημ αϋνηρη ςηπ αμαγμχοιριμϊςηςαπ ςχμ εμεογειόμ ςξσ ΔΚΣ απϊ ςημ κξιμή γμόμη.

 ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ, ϊρξμ ατξοά ρςημ ποϊρβαρη ρςη υοημαςξδϊςηρη ςχμ
ςαμείχμ, καςά ςιπ διαδικαρίεπ σλξπξίηρηπ ςχμ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ ποάνεχμ.
 ςημ εμημέοχρη ςηπ κξιμήπ γμόμηπ για ςημ σπξρςήοινη πξσ παοέυει ςξ ΔΚΣ ρςιπ
πξλιςικέπ ςξσ Τπξσογείξσ Απαρυϊληρηπ και Κξιμχμικήπ Ποξρςαρίαπ, ξι ξπξίεπ
εμαομξμίζξμςαι με ςιπ αμςίρςξιυεπ ςηπ Δ.Δ. αματξοικά με
 ςημ ποξόθηρη ςηπ απαρυϊληρηπ και ςη διεσκϊλσμρη ςηπ ποϊρβαρηπ ρε ασςή
 ςημ πλήοη εμρχμάςχρη ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ ρε μια κξιμχμία
ίρχμ εσκαιοιόμ
 ςημ ανιξπξίηρη ςξσ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ ςηπ υόοαπ.
Η αμαγκαιϊςηςα ςηπ δημξριϊςηςαπ απαιςείςαι και απϊ ςξ Δμιαίξ ϋρςημα Διαυείοιρηπ
Ανιξλϊγηρηπ Παοακξλξϋθηρηπ και Δλέγυξσ Δμεογειόμ Δπαγγελμαςικήπ Καςάοςιρηπ (ΤΑ
1491/ς.Β΄/29.07.2008), ςξ ξπξίξ ρςξ άοθοξ 10 επιρημαίμει ϊςι ««ϊϊλλξξιι ξξιι εεμμππλλεεκκϊϊμμεεμμξξιι τ
τξξοοεείίππ
ααππξξςςεελλξξϋϋμμ ξξσσρριιααρρςςιικκξξϋϋππ ρρσσμμςςεελλεερρςςέέππ δδιιάάυυσσρρηηππ ςςηηππ ππλληηοοξξτ
τϊϊοοηηρρηηππ ρρςςαα κκξξιιμμάά −− ρρςςϊϊυυξξππ ππξξσσ
ααππεεσσθθϋϋμμξξμμςςααιι κκααιι, σπϊ ςημ έμμξια ασςή, δδϋϋμμααμμςςααιι μμαα υυοοηηρριιμμξξππξξιιξξϋϋμμ κκάάθθεε πποοϊϊρρτ
τξξοοξξ μμέέρρξξ
εεππιικκξξιιμμχ
χμμίίααππ ππξξσσ θθαα ρρσσμμββάάλλλλεειι ρρςςηη δδιιαατ
τάάμμεειιαα κκααιι ρρςςηη δδιιάάυυσσρρηη λλεεππςςξξμμεεοοό
όμμ ππλληηοοξξτ
τξξοοιιό
όμμ».
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ διαςάνειπ εταομξγήπ ςξσ Καμξμιρμξϋ (ΔΚ) 1828/2006 και ρσγκεκοιμέμα
ςα άοθοα πξσ αματέοξμςαι ρςη δημξριϊςηςα ςχμ δοάρεχμ, παοαθέςξσμε ςα ρςξιυεία και ςξσπ
λξγϊςσπξσπ πξσ είμαι σπξυοεχςικξί για ςημ δημξριϊςηςα και ςημ αμαγμχοιριμϊςηςα ςχμ
ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ εμεογειόμ ςξσ ΔΚΣ απϊ ςξ εσοϋ κξιμϊ καθόπ και απϊ ςιπ ειδικέπ
καςηγξοίεπ χτελξσμέμχμ.
Καςϊπιμ ςξϋςξσ, επιρημαίμξσμε ϊςι ρε κάθε έγγοατξ ςξσ αμάδξυξσ τξοέα (ϊπχπ π.υ. ρςα
παοξσριξλϊγια ςχμ καςαοςιζξμέμχμ) καθόπ και ρε ϊλα ςα έγγοατα πξσ απεσθϋμξμςαι ποξπ
ςξσπ καςαοςιζϊμεμξσπ – χτελξϋμεμξσπ πξλίςεπ, (ϊπχπ π.υ. αμακξιμόρειπ, βεβαιόρειπ,
πιρςξπξιηςικά παοακξλξϋθηρηπ ποξγοαμμάςχμ καςάοςιρηπ, κλπ) απαιςείςαι η εμτάμιρη ϊλχμ
ςχμ ρςξιυείχμ και ςχμ λξγξςϋπχμ πξσ παοαςίθεμςαι, ϊπχπ ακοιβόπ εμταμίζξμςαι ρςξμ
μξοτξπξιημέμξ πίμακα πξσ ακξλξσθεί και ςα πεοιλαμβάμει:



Σασςϊςηςα ςξσ Υξοέα Τλξπξίηρηπ
(δηλ. ακοιβήπ ςίςλξπ ςξσ έογξσ, επχμσμία, δ/μρη αμάδξυξσ τξοέα)



Δπιυειοηριακϊ Ποϊγοαμμα: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ»




λϊγκαμ ςξσ Δ.Π.: «ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
(εμταμίζεςαι ρςξμ λξγϊςσπξ, αλλά μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί και αμενάοςηςα απϊ ασςϊ καςά
ςημ έκδξρη, π.υ. εμημεοχςικξϋ εμςϋπξσ ή ατίραπ, κ.λ.π.)



Σασςϊςηςα ςξσ Υξοέα Φοημαςξδϊςηρηπ:
Τπξσογείξ Απαρυϊληρηπ και Κξιμχμικήπ Ποξρςαρίαπ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ



Αματξοά ρςη ρσγυοημαςξδϊςηρη απϊ ςξ ΔΚΣ:
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Σξ έογξ ρσγυοημαςξδξςείςαι από ςξ Εσοωπαϊκό Κξιμωμικό Σαμείξ


ημαία Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ: Δσοχπαψκή Έμχρη – Δσοχπαψκϊ Κξιμχμικϊ Σαμείξ



Λξγϊςσπξπ Δθμικξϋ ςοαςηγικξϋ Πλαιρίξσ Αματξοάπ - ΔΠΑ 2007-2013

Μξοτξπξιημέμξπ πίμακαπ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΚΣ

Σο έργο ζυγχρημαηοδοηείηαι από ηο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο

Σα ρςξιυεία ασςά για λϊγξσπ αμαγμχοιριμϊςηςαπ καλϊ είμαι μα βοίρκξμςαι ρε μξοτή banner ρςξ
κάςχ μέοξπ ςχμ εγγοάτχμ, ρϋμτχμα με ςη διάςανη ρςξμ πίμακα.
Η παοαπάμχ ρήμαμρη ποέπει μα εμταμίζεςαι σπξυοεχςικά ρςα έγγοατα σλξπξίηρηπ,
ποξκειμέμξσ μα εκπληοξϋμςαι ξι ϊοξι επιλενιμϊςηςαπ ςχμ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ εμεογειόμ.
Οι λξγϊςσπξι βοίρκξμςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Διδικήπ Τπηοερίαπ Δταομξγήπ, ρςη διεϋθσμρη:
www.eye-ekt.gr> ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΔΡΑΔΩΝ Δ.Κ.Σ. > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΔΟ 2007 - 2013 > ΝΔΟΙ
ΛΟΓΟΣΤΠΟΙ.

Ο λξγϊςσπξπ ςξσ Δπιυειοηριακξϋ Ποξγοάμμαςξπ ποέπει μα είμαι μεγαλύςεοξπ από ςξσπ
άλλξσπ, και μα είμαι ξπωρδήπξςε εσαμάγμωρςξπ.
Σξ έμβλημα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ καθόπ και ειδικϊςεοεπ ξδηγίεπ για ςημ γοατική
παοάρςαρη ςξσ εσοχπαψκξϋ εμβλήμαςξπ - ρημαίαπ διαςίθεμςαι ρςημ ξικεία ιρςξρελίδα:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_el.htm.
ε πεοίπςχρη διεμέογειαπ εκδηλόρεχμ εμημέοχρηπ ςχμ πξλιςόμ – δσμηςικόμ χτελξσμέμχμ
(ημεοίδεπ, ρεμιμάοια, κ.λ.π.) για ςη ρκξπιμϊςηςα ςξσ έογξσ, ρςξσπ υόοξσπ ςέςξιχμ
εκδηλόρεχμ ποέπει μα σπάουει αμαοςημέμη πιμακίδα ή ατίρα πληοξτϊοηρηπ, η ξπξία θα
αματέοεςαι ρςξ έογξ και ςξμ τξοέα υοημαςξδϊςηρήπ ςξσ, (δηλαδή θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει
ϊλα ςα σπξυοεχςικά ρςξιυεία και λξγϊςσπξσπ δημξριϊςηςαπ πξσ πεοιγοάτηκαμ ποξηγξσμέμχπ).
Σξ ίδιξ ιρυϋει και για ϊλα ςα έγγοατα πξσ θα ατξοξϋμ ρςημ εκδήλχρη, ϊπχπ έμςσπα
πληοξτϊοηρηπ, πιρςξπξιηςικά ρσμμεςξυήπ, κ.λ.π.), ςα ξπξία ποέπει μα τέοξσμ ϊλα ςα
σπξυοεχςικά ρςξιυεία δημξριϊςηςαπ ποξκειμέμξσ μα είμαι επιλένιμη η δαπάμη εκςϋπχρήπ ςξσπ.
Δπίρηπ, ςα σπξυοεχςικά ρςξιυεία και ξι λξγϊςσπξι δημξριϊςηςαπ ποέπει μα είμαι εμταμή καςά
ςημ διεμέογεια δοάρεχμ ϊπχπ:
 Δκδϊρειπ εμςϋπχμ, δημξριεϋρειπ – καςαυχοήρειπ ρςξμ ςϋπξ ςχμ τξοέχμ σλξπξίηρηπ,
ϊπχπ π.υ. ασςέπ πξσ διεμεογξϋμςαι με ρςϊυξ ςημ ποϊρκληρη και ποξρέλκσρη
χτελξσμέμχμ ρςα ποξγοάμμαςα καςάοςιρηπ


Δημιξσογία ιρςξρελίδαπ για ςημ ποξβξλή ςχμ έογχμ, κλπ.
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