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Θέµα: «Παράταση υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της 
Αρχής ∆ιαχείρισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που 
αφορούν τις απολύσεις στις Εταιρείες «SPRIDER STORES A.E.» και «Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 
ΦΩΚΑΣ Α.Ε.», καθώς και τις απολύσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 
(Εκδοτικές ∆ραστηριότητες) και στον κλάδο 60 της NACE Αναθ. 2 
(∆ραστηριότητες Προγραµµατισµού και Ραδιοτηλεοπτικών Εκποµπών) στην 
Επιπέδου NUTS II Περιφέρειας Αττικής – Τροποποίηση των Άρθρων 3, 4, 9 και 
10 της µε αρ. πρωτ.: 5.21068/5.16144/04-08-2015 Β’ Ανοικτής Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων της Αρχής ∆ιαχείρισης που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία 
«Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.».  

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005), όπως 
ισχύει. 

2. Το Π∆ 24/2015 (ΦΕΚ 20/ Τεύχος Α/ 27-01-2015) «Σύσταση και µετονοµασία 
Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» όπως 
ισχύει. 

3. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ Τεύχος Α/ 19-03-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων 
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του 
Άρθρου 27, παρ. 1. 
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4. Το Π∆ 65/2015 (ΦΕΚ 106/ Τεύχος Α/ 28-08-2015) «∆ιορισµός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Το Π∆ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Τεύχος Α/8-12-1993) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας 
απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία 
µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραµµατεία 
∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. 

6. Το Π∆ 113/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας», (ΦΕΚ 180/Τεύχος Α/29-08-2014). 

7. Το Ν. 4314/2014 «Για τη ∆ιαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 
297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/ Τεύχος Α/ 23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) 
1927/2006. 

9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1081/2006 του Συµβουλίου. 

10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 
1083/2006. 

11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά µε τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1080. 

12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ' 
εφαρµογή των άρθρων107 και108 της Συνθήκης που κατήργησε τον Κανονισµό (ΕΚ) 
800 /2008. 

13. Τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) µε αριθµ. 2185/1996 του Συµβουλίου της 11ης 
Νοεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει. 

14. Τον Κανονισµό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ' αριθµ. 2988/1995 του Συµβουλίου της 18ης 
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. 

15. Τον Κανονισµό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά µε 
τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον γενικό προϋπολογισµό της 
Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του 
Συµβουλίου. 

16. Τη διοργανική συµφωνία µε αριθ. 2006/C 139/01 µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική πειθαρχία και 
χρηστή διαχείριση και ειδικά το σηµείο 28 µε το οποίο προσδιορίζεται το δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση. 

17. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 656/2007 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2007 για 
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 586/2001 για εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 
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αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών, όσον αφορά τον 
ορισµό των κύριων οµάδων βιοµηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), όπως ισχύει. 

18. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση µιας κοινής ονοµατολογίας 
των εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS), όπως ισχύει. 

19. Τον Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/ 2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των 
Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή 
ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 63 µε τίτλο: 
«Τροποποίηση του άρθρου 45 του Ν. 4314/2014».  

20. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'247) "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4242/2014 (ΦΕΚ Α'50) 
«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) 
«Αρχές δηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

21. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Τεύχος Α/ 8-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις». 

22. Τη µε αρ. πρωτ.: 37156/18953 (ΦΕΚ 1005/Τεύχος Β/ 30-05-2008) Τροποποίηση της 
υπ’ αριθµ. 107900/12.4.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 599/21.5.2001) ως 
ισχύει µε σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του  ν. 
3614/2007.  

23. Τη µε αριθµ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή 
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα 
«Σύστηµα Προγραµµατισµού, Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020». 

24. Το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση 
κοινοτικών προγραµµάτων. 

25. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης είναι αρµόδιο για την εφαρµογή και παρακολούθηση του νοµοθετικού 
πλαισίου περί οµαδικών απολύσεων του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ Α’ 110), όπως ισχύει, µε 
τον οποίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συµβουλίου της 
20ής Ιουλίου 1998 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που 
αφορούν τις οµαδικές απολύσεις. 

26. Τη διοργανική συµφωνία µε αριθ. 2006/C 139/01 µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική πειθαρχία και 
χρηστή διαχείριση και ειδικά το σηµείο 28 µε το οποίο προσδιορίζεται το δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο του ΕΤΠ.  

27. Τη µε αρ. πρωτ.: 5.20864/5.15967/31-07-2015 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής 
∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν απολύσεις στον κλάδο 
60 της NACE Αναθ. 2 (∆ραστηριότητες Προγραµµατισµού και Ραδιοτηλεοπτικών 
Εκποµπών) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρειας Αττικής (EL 30) στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 
(Κωδ.: EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting). 

28. Τη µε αρ. πρωτ.: 5.20862/5.15965/31-07-2015 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής 
∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν απολύσεις στον κλάδο 
58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές ∆ραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρειας 
Αττικής (EL 30) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείο 
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Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (Κωδ.: 
EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities). 

29. Τη µε αρ. πρωτ.: 5.21068/5.16144/4-08-2015 Β’ Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής 
∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στον 
στην εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείο Προσαρµογής 
στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (Κωδ.: EGF/2014/013 
EL/Οδυσσεύς Φωκάς). 

30. Τη µε αρ. πρωτ.: 5.20863/5.15966/31-07-2015 Β’ Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής 
∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην 
εταιρεία SPRIDER STORES A.E. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείο Προσαρµογής 
στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (Κωδ.: EGF/2014/009 EL/Sprider 
Stores). 

31. To µε αρ. πρωτ.: 687/14-09-2015 Ενηµερωτικό Σηµείωµα της Αρχής ∆ιαχείρισης µε 
θέµα: «Εισήγηση για παράταση υποβολής προτάσεων… «Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.»». 

 
A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
1. Την παράταση της προθεσµίας υποβολής των φακέλων των προτάσεων στην Αρχή 

∆ιαχείρισης – Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) µέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 
2015 και ώρα 15.00 µ.µ. στο πλαίσιο των κάτωθι ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος: 

I. µε αρ. πρωτ.: 5.20862/5.15965/31-07-2015 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής 
∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν απολύσεις στον 
κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές ∆ραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS II 
Περιφέρειας Αττικής (EL 30) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής 
στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (Κωδ.: 
EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities). 

II. Τη µε αρ. πρωτ.: 5.20864/5.15967/31-07-2015 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής 
∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν απολύσεις στον 
κλάδο 60 της NACE Αναθ. 2 (∆ραστηριότητες Προγραµµατισµού και 
Ραδιοτηλεοπτικών Εκποµπών) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρειας Αττικής (EL 
30) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 
(ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (Κωδ.: EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting). 

III. µε αρ. πρωτ.: 5.21068/5.16144/4-08-2015 Β’ Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής 
∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις 
στον στην εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείο 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (Κωδ.: 
EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς). 

IV. µε αρ. πρωτ.: 5.20863/5.15966/31-07-2015 Β’ Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής 
∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις 
στην εταιρεία SPRIDER STORES A.E. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείο 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (Κωδ.: 
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores). 

 
 

2. Την τροποποίηση των σχετικών παραγράφων των Άρθρων 3,4,9 και 10 της µε αρ. 
πρωτ.: 5.21068/5.16144/4-08-2015 «Β’ Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης 
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Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής 
∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην 
εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείο Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς 
Φωκάς)» ως ακολούθως: 

 
  
     Άρθρο 3.:  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

3.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής (εφεξής Φορείς) στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος έχουν: 

• Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ αντίστοιχα) µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία, τελούν υπό την εποπτεία του δηµοσίου 
(συµµετοχή του ∆ηµοσίου σε ποσοστό 51% τουλάχιστον). 

• Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 

∆ύνανται οι ως άνω Φορείς να υποβάλλουν πρόταση µεµονωµένα ή σε Ένωση για την 
υλοποίηση των ενεργειών στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.  

3.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Επίσης, οι δυνητικοί Φορείς πρέπει -επί ποινή αποκλεισµού- να πληρούν σωρευτικά τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόµιµα 
δηµοσιευµένο καταστατικό σύστασης µε τυχόν τροποποιήσεις και λοιπά 
νοµιµοποιητικά έγγραφα. 

2. Να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Κράτους Μέλους της ΕΕ ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (εφεξής ΕΟΧ) ή των χωρών που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ και να έχουν 
την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 
στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. 

3. Να διαθέτουν και να αποδεικνύουν από νόµιµα δικαιολογητικά έγγραφα 
τουλάχιστον τριετή εµπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 
ενεργειών και ειδικότερα της ενέργειας Α του άρθρου 4, παρ. 4.1 της παρούσας. 
Σε περίπτωση Ένωσης, κάθε µέλος πρέπει να διαθέτει την εν λόγω εµπειρία.  

4. Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι και να περιγράφουν το καθεστώς 
ΦΠΑ στο οποίο υπάγονται. 

5. Να µην τελούν σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική 
διαχείριση, διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

6. Να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις Ενέργειες της παρούσας πρόσκλησης σε 
δοµές που διαθέτουν οργανωµένη εγκατάσταση και πληρούν βασικές υλικοτεχνικές 
προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος επιµόρφωσης/εργασίας, σε όλες τις 
περιφέρειες του έργου όπως περιγράφονται στο Άρθρο 4, παρ. 4.2 κατωτέρω. Σε 
περίπτωση Ένωσης, η υποχρέωση αυτή µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα 
µέλη της Ένωσης: αν ο Φορέας (ή η Ένωση) δε διαθέτει δική του δοµή σε κάποια ή 
κάποιες από τις προβλεπόµενες από την παρούσα περιφέρειες, για την πληρότητα 
της υποψηφιότητάς του, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του κατόχου/νοµέα/ιδιοκτήτη 
δοµής, ο οποίος θα δεσµεύεται ότι µε την τυχόν ανάθεση του Έργου θα 
παραχωρήσει νοµίµως τη δοµή του προς τον Φορέα.  
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7. Να διαθέτουν οργανωµένο λογιστήριο µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
υπογεγραµµένη από τον/τη Νόµιµο Εκπρόσωπο του Φορέα, το οποίο να λειτουργεί 
µε ορισµένο αριθµό στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στην εφαρµογή του 
συστήµατος ΟΠΣ - ΕΤΠ που δύναται να απαιτηθεί από την Αρχή ∆ιαχείρισης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) µε θέµα: 
«Σύστηµα Προγραµµατισµού, Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης και 
Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020», ή στα 
λογιστικά συστήµατα που διαθέτουν προκειµένου να υλοποιήσουν το σύνολο των 
ενεργειών της παρούσας.  

8. Να διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ΄ σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010) όπως 
ισχύει, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείµενο που υλοποιούνται µε ίδια µέσα οι 
οποίες δύναται να περιλαµβάνουν επί µέρους δηµόσιες συµβάσεις µέχρι ποσοστού 
30% του συνολικού προϋπολογισµού, ή διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, σύµφωνα 
µε την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Για φορείς που διαθέτουν διαχειριστική 
επάρκεια τύπου Β' θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται 
διαδικασία για υλοποίηση πράξεων µε ίδια µέσα και διαδικασία επιλογής 
ωφελουµένων. 

3.3. ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ  

Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Ένωση Φορέων, όλοι οι συµµετέχοντες στην 
Ένωση φορείς θα πρέπει: 

• να διαθέτουν µία εκ των προαναφερθεισών ιδιοτήτων της παραγράφου 3.1. του 
παρόντος άρθρου  

• να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.2. του παρόντος 
άρθρου µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο σηµείο 6. 

• να ορίζεται στην πρόταση ο συντονιστής του Έργου (εφεξής Συντονιστής). 

Με την υποβολή της πρότασης, κάθε φορέας της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο έναντι της Αρχής ∆ιαχείρισης. Σε περίπτωση ορισµού και ανάθεσης του 
Έργου στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης του Έργου. 
Η Ένωση δεν απαιτείται να έχει λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλει πρόταση. 

4.2. Η γεωγραφική κατανοµή των αστικών κέντρων (ή πλησίον αυτών), στα οποία 
λειτουργούσαν καταστήµατα της Εταιρείας «Οδυσσεύς Φωκάς» ή/και  διαµένουν τα 
απολυµένα άτοµα, έχει ως εξής ανά Περιφέρεια (και ενδεικτικά ανά πόλη): 

Περιφέρεια Αττικής 

� Αθήνα 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

� Θεσσαλονίκη 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

� Βόλος 

Ο Φορέας που θα επιλεγεί και ορισθεί είναι υποχρεωµένος να υλοποιήσει τις Ενέργειες 
της παρούσας πρόσκλησης  σε όλες τις ως άνω γεωγραφικές Περιφέρειες της χώρας 
και µε µέριµνα για την καλύτερη δυνατή κάλυψη της διασποράς των ωφελουµένων 
στα αστικά κέντρα και περιοχές των Περιφερειών. Σε περίπτωση Ένωσης, η 
υποχρέωση αυτή µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα µέλη της Ένωσης: αν ο 
Φορέας (ή η Ένωση) δε διαθέτει δική του δοµή σε κάποια ή κάποιες από τις 
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προβλεπόµενες από την παρούσα Περιφέρειες, για την πληρότητα της υποψηφιότητάς 
του, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής του κατόχου/νοµέα/ιδιοκτήτη δοµής, ο οποίος θα δεσµεύεται 
ότι µε την τυχόν ανάθεση του Έργου θα παραχωρήσει νοµίµως τη δοµή του προς τον 
Φορέα. Επίσης, κάθε µέλος αυτής θα δηλώνει στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης σε 
ποια/ποιες περιφέρεια/ες πρόκειται να υλοποιήσει τις Ενέργειες της παρούσας. 

Σηµειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισµού να καλύπτονται οι τρεις προαναφερόµενες Περιφέρειες και 
πόλεις αυτών της χώρας. 
 

9.1. Όροι και Προϋποθέσεις 

Για τη συµπλήρωση της Αίτησης Υποβολής Πρότασης (Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας), του 
Εντύπου Υποβολής Πρότασης (Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας) και του Καταλόγου Έργων 
που τεκµηριώνουν την απαιτούµενη εµπειρία (Παράρτηµα VII της παρούσας) απαραίτητη 
είναι η γνώση από τους ενδιαφερόµενους όλων των όρων, διαδικασιών και εν γένει 
στοιχείων συµµετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και στα 
παραρτήµατα αυτής καθώς και στην ΚΥΑ µε αρ. πρωτ.: 5.20263/5.15444/22-07-2015 
(ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) και, τα οποία οι υποψήφιοι Φορείς ή οι Ενώσεις 
Φορέων θα πρέπει να αποδέχονται ανεπιφύλακτα µε υπεύθυνη δήλωσή τους του 
Ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από το Νόµιµο Εκπρόσωπό τους ή από το 
Συντονιστή τους, αντίστοιχα. 

Οι προτάσεις των δυνητικών Φορέων υποχρεωτικά αφορούν σε όλες τις ενέργειες 
του άρθρου 4 της παρούσας, όπως περιγράφονται και αναλύονται στο Παράρτηµα 
Ι αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι δυνητικοί Φορείς έχουν δικαίωµα να υποβάλουν µία πρόταση µόνο. Σε περίπτωση 
Ένωσης, οι φορείς αυτής δεν µπορούν να υποβάλουν πρόταση µεµονωµένα ή/και να 
συµµετέχουν σε άλλη/άλλες πρόταση/προτάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες όλες οι προτάσεις στις οποίες συµµετέχει ο ίδιος φορέας. 

Ο Φορέας που θα ορισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας θα υλοποιήσει το Έργο 
µε τον τρόπο (ίδια µέσα, ανάθεση, κ.λπ.), για τα ποσοστά του προϋπολογισµού, τη 
διάρκεια Έργου και την επιλεξιµότητα δαπανών που αναφέρονται στα άρθρα 4,5,6 και 7 
αντίστοιχα της παρούσας πρόσκλησης. 

Οι τυπικές προϋποθέσεις, πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 3 της παρούσας που 
πρέπει να πληρούν οι προτάσεις – επί ποινή αποκλεισµού -  είναι σωρευτικά οι 
ακόλουθες:  

� Συµβατότητα µε το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΤΠ 2014-2020 

� Συµβατότητα µε τους όρους της παρούσας και ιδιαίτερα µε τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 
και το παράρτηµα Ι. 

� Η αίτηση για την υποβολή Πρότασης θα υποβάλλεται χρησιµοποιώντας το έντυπα του 
Παραρτήµατος ΙΙ, ΙΙΙ και VII  της παρούσας και θα περιέχει επισυναπτόµενα τόσο τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 9 όσο και τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται από την παρούσα. Σε περίπτωση ένωσης φορέων, και όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, τα συνοδευτικά έγγραφα θα αφορούν όλους τους φορείς. 

� Η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του παρόντος άρθρου, η Αίτηση για την 
υποβολή πρότασης,  τα νοµιµοποιητικά δικαιολογητικά, το Έντυπο Υποβολής Πρότασης  
και ο Κατάλογος Έργων υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  (ΕΥΕΕΚΤ) της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου 
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη διεύθυνση Κοραή 
4, 10564, Αθήνα, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

�  Η έντυπη µορφή της αίτησης χρηµατοδότησης, του εντύπου υποβολής πρότασης και 
του Καταλόγου Έργων θα πρέπει να φέρει σφραγίδα, ηµεροµηνία και υπογραφή από 
το αρµόδιο και εξουσιοδοτηµένο από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς - σε 
περίπτωση Ένωσης – ή από τον Φορέα, πρόσωπο. 

� Στις προτάσεις που συµµετέχουν πέραν του ενός Φορείς (Ένωση Φορέων), απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η επαρκώς αποδεδειγµένη πρόθεση συνεργασίας µεταξύ των 
εµπλεκοµένων φορέων, η οποία θα είναι δεσµευτική και ο ορισµός ενός «Συντονιστή» 
του Έργου. 

 

9.2  Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών και τρόπος συµπλήρωσης της 
αίτησης  

Ο Φάκελος της πρόσκλησης θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη µορφή, την Τρίτη 4 
Αυγούστου 2015, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564 Αθήνα, µεταξύ 
των ωρών 9.00 – 17.00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες.  

Ο Φάκελος θα διατίθεται επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
της ΕΥΕΕΚΤ: http://www.eye-ekt.gr, το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Ο Φάκελος περιλαµβάνει την παρούσα Πρόσκληση, η οποία αποτελείται από το σώµα 
αυτής, καθώς και από τα ακόλουθα Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής: 

� Παράρτηµα I : Αναλυτική Περιγραφή Ενεργειών 

� Παράρτηµα II : Αίτηση Υποβολής Πρότασης 

� Παράρτηµα III : Έντυπο Υποβολής Πρότασης  

� Παράρτηµα ΙV : Κριτήρια Επιλογής Ενεργειών   

� Παράρτηµα V : Η υπ’ αριθµ. 5.20263/5.15444/22-7-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος 
Β/27-07-2015)  ΚΥΑ Συστήµατος Προγραµµατισµού, Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 

� Παράρτηµα VI : O Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το ΕΤΠ 

� Παράρτηµα VIΙ: Κατάλογος Έργων 

Οι προτάσεις κατατίθενται µε την υποβολή των συµπληρωµένων εντύπων των 
Παραρτηµάτων ΙΙ, ΙΙΙ και VII της παρούσας καθώς και των ζητούµενων και πρόσθετων 
δικαιολογητικών επισυναπτοµένων στην αίτηση σύµφωνα µε τις παραγράφους  9.1, 9.2, 
9.3 και 9.4 του Άρθρου 9 της παρούσας, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο  
(ΕΥΕΕΚΤ) – Αρχή ∆ιαχείρισης της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564, Αθήνα, σε τρία (3) αντίτυπα στην ελληνική καθώς και σε 
δύο (2) αντίγραφα σε ψηφιακή µορφή (CD-ROM). Η αίτηση για την υποβολή πρότασης 
υπογράφεται, σε περίπτωση υποβολής από έναν Φορέα, από το αρµόδιο και 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο του Φορέα και, σε περίπτωση Ένωσης Φορέων από τον 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του ορισµένου «Συντονιστή». Ένα εκ των αντιτύπων στην 
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ελληνική θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και θα υπερισχύει έναντι των υπολοίπων σε 
περίπτωση ασυµφωνίας µε τα υπόλοιπα. 

Το έντυπο αίτησης συµπληρώνεται µε ευθύνη του αιτούντος.  

 

9.3   Επισυναπτόµενα στην αίτηση δικαιολογητικά  

Τα νοµιµοποιητικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται συνηµµένα µε την Αίτηση για την 
υποβολή πρότασης και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, επί ποινή αποκλεισµού, 
εκτίθενται στη συνέχεια. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον κατά νόµο 
χορηγούνται στον Φορέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη 
∆ήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι νοµικοί λόγοι για την µη προσκόµισή τους.   

(i) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου τύπου Γ΄, σύµφωνα µε την υπ’  Αριθµ. 
22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010), για πράξεις 
χωρίς τεχνικό αντικείµενο που υλοποιούνται µε ίδια µέσα οι οποίες δύναται να 
περιλαµβάνουν επί µέρους δηµόσιες συµβάσεις µέχρι ποσοστού 30% του συνολικού 
προϋπολογισµού, ή βεβαίωση διαχειριστικής επάρκεια τύπου Β, σύµφωνα µε την ανωτέρω 
Υπουργική Απόφαση. Για φορείς που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει 
στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων µε ίδια 
µέσα και διαδικασία επιλογής ωφελουµένων. 

(ii) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από το/τη νόµιµο εκπρόσωπο του 
Φορέα, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο 
υποψήφιος Φορέας: α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των 
παραρτηµάτων αυτής καθώς και της ΚΥΑ µε ΑΠ 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 
1565/Τεύχος Β/27-07-2015), β) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος και θα 
περιγράφει το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται, γ) δεν τελεί σε πτώχευση, διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συµβιβασµό  άλλη ανάλογη κατάσταση, δ) διαθέτει 
οργανωµένο λογιστήριο το οποίο λειτουργεί µε ορισµένο αριθµό στελεχών ικανών  να 
ανταποκριθούν στην εφαρµογή του συστήµατος ΟΠΣ – ΕΤΠ που δύναται να απαιτηθεί από 
την Αρχή ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-
2015) µε θέµα: «Σύστηµα Προγραµµατισµού, Αξιολόγησης, ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης 
και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ 2014-2020)», ή στα 
λογιστικά συστήµατα που διαθέτει καθώς και να υλοποιήσουν τις αναγκαίες ενέργειες για 
την εκτέλεση της παρούσας πρόσκλησης, και ε) σε περίπτωση που ορισθεί Φορέας 
αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα αναφερόµενα στην Υπεύθυνη δήλωση. 

(iii) Απόφαση του ∆.Σ. ή άλλου αρµοδίου οργάνου του Φορέα για την υποβολή πρότασης στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

(iv) Νόµιµα δηµοσιευµένο καταστατικό σύστασης µε τυχόν τροποποιήσεις και λοιπά 
νοµιµοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εµφανίζεται ο σκοπός ή/και οι αρµοδιότητες 
καθώς και ο/η νόµιµος εκπρόσωπος κ.λπ.) καθώς και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 

(v) Επίσηµα έγγραφα που να αποδεικνύουν την τουλάχιστον τριετή εµπειρία του υποψήφιου 
Φορέα, αναφορικά µε τα έργα που αποτυπώνονται στον υποβληθέντα Κατάλογο Έργων. 
Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων, τα εν λόγω έγγραφα και ο σχετικός Κατάλογος Έργων 
απαιτείται για κάθε Φορέα της Ένωσης.  

Σηµειώνεται ότι η εµπειρία υπολογίζεται µε βάση τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού 
αντικειµένου των ήδη αναληφθέντων έργων. Για τα τυχόν εν εξελίξει αναληφθέντα έργα, 
η εµπειρία του Φορέα υπολογίζεται µε βάση τη διάρκεια του πιστοποιηµένου 
υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου. Ειδικότερα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
έγγραφα θα πρέπει να τεκµηριώνουν/βεβαιώνουν όχι µόνο την ανάληψη / 
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συµβασιοποίηση των έργων αλλά κυρίως την υλοποίηση και ολοκλήρωση τους µε ρητή 
αναφορά στη χρονική διάρκεια υλοποίησης (έναρξη – λήξη). 

Για τον υπολογισµό της εµπειρίας λαµβάνεται υπόψη η χρονική διάρκεια του φυσικού 
αντικειµένου των έργων που έχει πιστοποιηµένα υλοποιηθεί έως την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής πρότασης για την παρούσα πρόσκληση. Επισηµαίνεται ότι η 
χρονική διάρκεια υλοποίησης υπολογίζεται σε ηµερολογιακούς µήνες. Στις περιπτώσεις 
που το χρονικό διάστηµα συµπίπτει σε δύο ή περισσότερα έργα, αυτό υπολογίζεται µία 
φορά. Εποµένως, ως τριετής εµπειρία νοείται η υλοποίηση φυσικού αντικειµένου που 
αντιστοιχεί σε 36 διακριτούς ηµερολογιακούς µήνες. 

(vi) Επίσηµα έγγραφα που να πιστοποιούν τη λειτουργία Παραρτήµατος / Παραρτηµάτων στις 
ζητούµενες Περιφέρειες και Αστικά Κέντρα, σε περίπτωση που υφίσταται ήδη Παράρτηµα 
/ Παραρτήµατα.  Αν ο Φορέας (ή η Ένωση) δε διαθέτει δική του δοµή σε κάποια ή κάποιες 
από τις προβλεπόµενες από την παρούσα  Περιφέρειες, για την πληρότητα της 
υποψηφιότητάς του, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του κατόχου/νοµέα/ιδιοκτήτη δοµής, ο οποίος θα 
δεσµεύεται ότι µε την τυχόν ανάθεση του Έργου θα παραχωρήσει τη δοµή του προς τον 
Φορέα 

Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται 
υποχρεωτικά από κάθε Φορέα της Ένωσης. Επίσης, υποβάλλεται Συµφωνητικό 
Συνεργασίας, µε το οποίο ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της Ένωσης, οι σχέσεις των 
µελών της, καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτής (Συντονιστής) και ο 
Εκπρόσωπος της Ένωσης κατά το στάδιο συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ο οποίος 
θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της Ένωσης τα έγγραφα της πρότασης, 
καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε την πρόσκληση, έγγραφο. 

Εκτός των ανωτέρω, απαιτούνται να επισυναφθούν στην Αίτηση τα ακόλουθα 
πληροφοριακά στοιχεία για την αξιολόγηση/ βαθµολόγηση της πρότασης: 

• Τεύχος αναλυτικής και σαφούς περιγραφής του φυσικού αντικειµένου του 
προτεινόµενου έργου, του τρόπου υλοποίησης (µέσα, εργαλεία, τεχνικές) των 
ενεργειών αυτού, όπως περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας υλοποίησής του, 
της µεθοδολογίας και του τρόπου της επιλογής των ΝΕΕΤs, της οργάνωσης και 
διαχείρισης της υλοποίησής του σε σχέση µε τη γεωγραφική διασπορά των 
ωφελουµένων ατόµων και της ωριµότητάς του ως προς την εξέλιξη των απαιτούµενων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής τους, όπως κατά 
περίπτωση αρµόζει. Ακόµη, η ανάπτυξη ποιοτικού σχεδίου παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των Ενεργειών για την αποτίµηση των αποτελεσµάτων τους ή/και την 
αποφυγή αποκλίσεων  σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, κατά τη διάρκεια και µετά 
την ολοκλήρωση των ενεργειών αλλά και ο τρόπος προσέγγισης συγκεκριµένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, όπως διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο, ενηµέρωση 
ατόµων και επιχειρήσεων, κ.λπ.  

• Τεκµηρίωση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας του Οργανωτικού Σχήµατος 
∆ιοίκησης του Έργου µε την υποβολή σχετικού υλικού, όπως ενηµερωτικά έντυπα που 
αναφέρονται σε δραστηριότητες αυτών σχετικές µε το αντικείµενο του προτεινόµενου 
έργου κλπ., του ρόλου και αρµοδιοτήτων του Υπευθύνου Έργου και της Οµάδας 
Έργου, της οργάνωσης του λογιστηρίου, και της διάθεσης οργανωµένου χώρου 
εργασίας που πληροί τις βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου 
περιβάλλοντος εργασίας στις Περιφέρειες της χώρας. 

• Αναλυτικό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του προτεινόµενου έργου µε 
έµφαση στην επισήµανση ενδεχοµένων κινδύνων που συνδέονται µε την υλοποίηση 
του Έργου, την επίπτωσή τους στο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του Έργου καθώς 
και στους τρόπους αποφυγής ή ελαχιστοποίησης των ενδεχοµένων αυτών κινδύνων. 
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9.4   Γλώσσα σύνταξης και υποβολής της πρότασης 

Κατά το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η επίσηµη γλώσσα είναι η 
ελληνική. Η Αίτηση Υποβολής Πρότασης, το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, τα 
πληροφοριακά στοιχεία για την αξιολόγηση/βαθµολόγηση της Πρότασης, ο Κατάλογος 
Έργων που τεκµηριώνουν την απαιτούµενη εµπειρία και τα συνηµµένα στην Αίτηση 
δικαιολογητικά (Φάκελος Πρότασης εφεξής) θα πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένα 
στην Ελληνική. Οι υποψήφιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα και την ακρίβεια 

των πληροφοριών που περιέχονται στον Φάκελο Πρότασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

10.1.  Γενικά  
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων και επιλογής του Φορέα θα 
πραγµατοποιηθεί από την Αρχή ∆ιαχείρισης µέσω της σύστασης και συγκρότησης 
Επιτροπής Αξιολόγησης αποκλειστικά για τις απαιτήσεις της παρούσας από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εν λόγω Επιτροπή θα 
συσταθεί /συγκροτηθεί µε Απόφαση του αρµόδιου Οργάνου σύµφωνα µε το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται έλλειψη συµβατότητας του αντικειµένου 
και του προϋπολογισµού του προτεινόµενου έργου µε τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 & 9 της 
παρούσης, ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος και η πρόταση τίθεται στο αρχείο. 
Εάν κατά τον έλεγχο του φακέλου της πρότασης προκύψουν ελλείψεις εγγράφων / 
δικαιολογητικών ή ανάγκη προσκόµισης επιπρόσθετων εγγράφων/δικαιολογητικών, 
ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόµενος, µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (email) για την προσκόµισή τους στην Υπηρεσία εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος, το οποίο τάσσεται µε την έγγραφη ειδοποίηση, και το οποίο δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η παραπάνω προθεσµία χωρίς να υποβληθούν 
τα σχετικά έγγραφα, η πρόταση τίθεται στο αρχείο και ενηµερώνεται σχετικά ο 
ενδιαφερόµενος.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει τα πορίσµατα της στον αρµόδιο Υπουργό και εισηγείται 
σχετικώς. Κατόπιν της εισηγήσεως της Επιτροπής Αξιολόγησης στον αρµόδιο Υπουργό, 
εκδίδεται σχετική Υπουργική Απόφαση για την επιλογή και τον ορισµό του Φορέα, ενώ 
δηµοσιοποιούνται στην  ιστοσελίδα της Αρχής ∆ιαχείρισης www.eye-ekt.gr τα στοιχεία του 
Φορέα καθώς και του ποσού της δηµόσιας επιχορήγησης που λαµβάνει. 

Ειδικότερα, η διαδικασία της αξιολόγησης για την επιλογή και τον ορισµό του Φορέα 
διενεργείται σε δύο στάδια από την Επιτροπή Αξιολόγησης: 

• ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄: Έλεγχος στοιχείων πληρότητας του Φακέλου Πρότασης 

• ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄: Αξιολόγηση του Φακέλου Πρότασης ανά οµάδα κριτηρίων  

 
10.1.1.  ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄: Έλεγχος στοιχείων πληρότητας του Φακέλου Πρότασης 
 
Κατά το Στάδιο Α΄ η εξέταση των στοιχείων πληρότητας του φακέλου Πρότασης έχει 
στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό 
πλαίσιο προκειµένου η αίτηση να προχωρήσει σε αξιολόγηση αλλά και τη δυνατότητα 
υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων εκ µέρους του υποψήφιου Φορέα πριν από την 
έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. 
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Τα συµπληρωµατικά στοιχεία θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εκ µέρους του Φορέα εντός 
πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν του σχετικού 
εγγράφου της Αρχής ∆ιαχείρισης.  

Στην περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η παραπάνω προθεσµία χωρίς να υποβληθούν 
τα σχετικά έγγραφα, η πρόταση τίθεται στο αρχείο και ενηµερώνεται σχετικά ο 
ενδιαφερόµενος.  

Ενδεικτικά, η εξέταση των στοιχείων πληρότητας του Φακέλου Πρότασης  περιλαµβάνει 
τον έλεγχο ως προς τα επιµέρους κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης και των 
παραρτηµάτων αυτής, όπως: 

• Εξετάζεται εάν ο υποψήφιος Φορέας πληροί το δικαίωµα συµµετοχής και τις 
προϋποθέσεις του Άρθρου 3 της παρούσας. 

• Εξετάζεται εάν ο υποψήφιος Φορέας έχει την αρµοδιότητα εκτέλεσης του Έργου. Ο 
έλεγχος γίνεται µε βάση στοιχεία τεκµηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, 
καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνηµµένα κατά την υποβολή του 
αιτήµατος  

• Εξετάζεται η  πληρότητα του υποβαλλόµενου Φακέλου Πρότασης. Εξετάζεται αν, για 
την υποβολή του Φακέλου, χρησιµοποιήθηκαν τα τυποποιηµένα έντυπα της παρ. 9.1 
καθώς και εάν έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύµφωνα µε την παρ. 
9.2 και 9.3. της παρούσας. 

• Εάν τα απαιτούµενα έντυπα του Φακέλου Πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι 
συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα κατάλληλα σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 9 της 
παρούσας. Εξετάζεται αν τα έντυπα έχουν υπογραφεί από τους αρµόδιους και αν έχουν 
συµπληρωθεί όλα τα πεδία τους. 

• Εάν η αίτηση πληροί τα κριτήρια συµβατότητας του αντικειµένου και του 
προϋπολογισµού του προτεινόµενου Έργου σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5, 6, 7 & 9 της 
παρούσης.  

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η  Επιτροπή δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών 
στοιχείων από τον Φορέα.  Μετά την παραλαβή των εγγράφων αυτών, η Επιτροπή εξετάζει 
εκ νέου τα δικαιολογητικά και αποφαίνεται για την πληρότητά τους. 

 

10.1.2 ΣΤΑ∆ΙΟ Β: Αξιολόγηση του Φακέλου Πρότασης ανά οµάδα κριτηρίων (βλ. 
παράρτηµα ΙV) 
 
Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή σύµφωνα µε 
τα κριτήρια αξιολόγησης του παραρτήµατος ΙV της παρούσας και τα οποία διακρίνονται σε 
τρεις βασικές οµάδες: 

� Σαφήνεια της Πρότασης και των προτεινόµενων Ενεργειών 

� Σκοπιµότητα που εξυπηρετείται και µέσα για την υλοποίησή της πρότασης 

� Ωριµότητα και διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ενεργειών  

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και 
βρίσκονται δηµοσιευµένα στον Φάκελο της πρόσκλησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.eye-ekt.gr 

Η αξιολόγηση, υπαρχόντων περισσότερων προτάσεων, θα είναι συγκριτική. Οι 
υποβαλλόµενες προτάσεις αξιολογούνται µετά τη λήξη της προσδιορισµένης προθεσµίας 
υποβολής τους στην Αρχή ∆ιαχείρισης. 

Οι προτάσεις, που έχουν αξιολογηθεί θετικά, τοποθετούνται σε πίνακα κατάταξης κατά 
φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθµού που λαµβάνει η κάθε πρόταση. Επιλέγεται προς 
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έγκριση η πρόταση που σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης συγκεντρώνει την υψηλότερη 
βαθµολογία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ορίσει Φορέα, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να 
επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή 
αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψήφιους Φορείς. Οι 
υποψήφιοι Φορείς δε δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε 
την προετοιµασία και συµµετοχής τους. 

10.2. Κριτήρια Αξιολόγησης 
Τα κριτήρια, σύµφωνα µε τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι 
αντίστοιχοι Συντελεστές Βαρύτητας (Σ.Β.) είναι τα ακόλουθα: 
 

Α. Σαφήνεια της πρότασης και των προτεινόµενων ενεργειών (Σ.Β. 40%) 

Εξετάζεται εάν η περιγραφή των ενεργειών περιλαµβάνει σαφώς και επαρκώς το 
περιγεγραµµένο φυσικό αντικείµενο στην παρούσα πρόσκληση. Επίσης, εξετάζεται η 
πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειµένου και του τρόπου υλοποίησης των 
ενεργειών και ειδικότερα: 

� Η περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών (µεθοδολογία, προσέγγιση 
υλοποίησης, κλπ).          

� Η µεθοδολογία και ο τρόπος επιλογής των Νέων εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, κατάρτισης (Not in Employment,  Education, Training - NEETs) και 
τέλος 

� H οργάνωση των ως άνω σε σχέση µε τη γεωγραφική διασπορά των 
ωφελουµένων ατόµων  

Ακόµη, όσον αφορά τον προϋπολογισµό της πρότασης, εξετάζεται:                                                                                                                                                                                 

� η  πληρότητα του προτεινόµενου π/υ (αν δηλαδή περιλαµβάνει  τις 
προβλεπόµενες και επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειµένου) 

� η ρεαλιστικότητα και το εφικτό του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των 
ενεργειών σε σχέση µε: 

α) το φυσικό αντικείµενο,  
β) την επιλεγµένη µέθοδο υλοποίησης όπως περιγράφεται στην πρόταση,  
γ) τους ενδεχόµενους κινδύνους που συνδέονται µε την υλοποίηση του έργου, 
καθώς και τους τρόπους αποφυγής ή ελαχιστοποίησης των ενδεχόµενων 
αυτών κινδύνων. 
 

Τέλος, εξετάζεται η επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του Οργανωτικού Σχήµατος 
∆ιοίκησης, του ρόλου και αρµοδιοτήτων του Υπεύθυνου Έργου και της Οµάδας Έργου 
(ρόλος και αρµοδιότητες κάθε µέλους της Ο.Ε.).  
 
Β. Σκοπιµότητα που εξυπηρετείται και µέσα υλοποίησης της πρότασης (Σ.Β. 
30%) 
Αξιολογείται: 

� η συµβολή των ενεργειών στον προσδιορισµό και εξυπηρέτηση των αναγκών 
της οµάδας στόχου. Ειδικότερα, αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα της 
µεθοδολογίας προσδιορισµού  των ιδιαίτερων και εξειδικευµένων  αναγκών της 
οµάδας στόχου και η σύνδεση των αναγκών αυτών µε τις Ενέργειες που 
πρόκειται να υλοποιηθούν 
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� η συµβολή των ενεργειών στην προώθηση της απασχόλησης. Ειδικότερα, 
αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των Ενεργειών ως προς την υποστήριξη των 
ωφελουµένων ατόµων να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και την 
προώθηση των ωφελουµένων ατόµων στην απασχόληση (π.χ. ευαισθητοποίηση 
και κινητοποίηση επιχειρήσεων) και 

� η αποτελεσµατικότητα µέσων, εργαλείων και τεχνικών. Ειδικότερα, 
αξιολογούνται τα µέσα, εργαλεία και τεχνικές που πρόκειται να χρησιµοποιήσει 
ο Φορέας και η συµβολή τους στην αποτελεσµατικότητα των Ενεργειών 

 
Γ. Ωριµότητα και διαδικασία παρακολούθησης των ενεργειών (Σ.Β. 30%)  
Εξετάζεται: 

� ο βαθµός προόδου διοικητικών και άλλων ενεργειών εκ µέρους του Φορέα ή της 
Ένωσης Φορέων, όπως ο βαθµός ωριµότητας της πράξης ως προς την εξέλιξη 
των απαιτούµενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής 
της, όπως κατά περίπτωση αρµόζει. 

� η πρόοδος (εκ µέρους κυρίως του Φορέα) των διαδικασιών σε σχέση µε: 

o Αποφάσεις αρµόδιων οργάνων για ένταξη της πράξης στο πρόγραµµα 
δράσης του Φορέα.  

o Ενηµέρωση επιµέρους υπηρεσιών και αρµόδιου προσωπικού. 

o Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση, διαχείριση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ενεργειών. 

� Το στάδιο εξέλιξης απαιτούµενων ενεργειών ωρίµανσης του έργου, όπως ο 
βαθµός προόδου συγκεκριµένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών 
που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου Γ1  και, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης (π.χ. διαβούλευση σε τοπικό 
επίπεδο, ενηµέρωση ατόµων και επιχειρήσεων, κ.λπ.)  

� Η παρακολούθηση και αποτίµηση των αποτελεσµάτων του έργου, δηλαδή εάν 
στην πρόταση περιλαµβάνεται επαρκές και ποιοτικό σχέδιο παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των ενεργειών, για την αποτίµηση των αποτελεσµάτων τους ή/και 
την αποφυγή αποκλίσεων σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, κατά τη 
διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών. 

Η βαθµολόγηση των προτάσεων θα γίνεται µε βάση τις παραπάνω οµάδες κριτηρίων, σε 
κλίµακα από 0 έως 100, λαµβάνοντας υπόψη τους επιµέρους συντελεστές βαρύτητας για 
κάθε κριτήριο. Ως µέγιστη βαθµολογία θεωρούνται οι 100 µονάδες. 
 

3.  Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αρ. πρωτ.: 5.21068/5.16144/4-08-2015 Β’ Ανοικτή Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση υποβολής προτάσεων 
για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής ∆ιαχείρισης σχετικά µε την υλοποίηση 
ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στον στην εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 
2014-2020 (Κωδ.: EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς). 
 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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