Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής
Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν
1-49 άτομα (σε ΕΜΕ), Εντός της Οικονομικής Κρίσης
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Μέχρι 15η Απριλίου 2011
ΤΙ ΑΦΟΡΑ:

Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της
εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων
σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που
διαμορφώνει η οικονομική κρίση.
Στην Πρόσκληση Α θα κληθούν από τον Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς
να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο
Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για το σύνολο των Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να
συμμετάσχουν ως δικαιούχοι στο Πρόγραμμα με τίτλο “Διαρθρωτική προσαρμογή
εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός
της οικονομικής κρίσης” (Εφεξής: Πρόσκληση Β΄).
Συγκεκριμένα ο Δικαιούχος ΕΚΑΕ προσκαλεί τους Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς,
αναλόγως της οργανωτικής και της γεωγραφικής τους εμβέλειας, να συντάξουν και να
υποβάλλουν Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής υποχρεωτικά για όλες τις πολύ
μικρές και μικρές επιχειρήσεις - μέλη τους που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον υπαγωγής
στο Πρόγραμμα της Πρόσκλησης Β’.
Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων θα περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και
προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε
τομείς, όπως:
• η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις
μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών,
ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού).
• η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση
μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση
ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση
κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία).
• η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των
επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών,
εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
• η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού
κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία
των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση
θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.
Ειδικοί Στόχοι
• Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης
μηχανισμών και δομών ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
εξωτερικές συνθήκες.
• Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των
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επιχειρήσεων σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου
σχεδίου.
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ /
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ:
ΑΝΑΔΟΧΟΙ /
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης Α ανέρχεται σε 9.000.000€.
Το Πρόγραμμα «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ,
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Επιδοτείται / Χρηματοδοτείται σε ποσοστό
100%.
Η διάρκεια της Υλοποίησης του Έργου ανέρχεται σε είκοσι έξι (26) μήνες, από την
έκδοση της Απόφασης χρηματοδότησης της Πράξης για κάθε Επιχείρηση.
Ημερομηνία Έναρξης: 24/11/2010
Ημερομηνία Λήξης: 24/01/2013
Ανάδοχοι των Πράξεων είναι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς, οι οποίοι δεν ασκούν καμία
οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή δεν προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά.
Ειδικότερα:
α) Κλαδικές-Τοπικές Δευτεροβάθμιες Ενώσεις Εργοδοτών (Ομοσπονδίες) που είναι μέλη
των Τριτοβάθμιων Οργανώσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ).
β) Πρωτοβάθμιες ενώσεις εργοδοτών (Μέλη ΣΕΒ) για το πεδίο της αρμοδιότητάς τους,
Πρωτοβάθμιοι Εμπορικοί Σύλλογοι (Μέλη ομοσπονδιών της ΕΣΕΕ) για πόλεις άνω των
50.000 κατοίκων και Πρωτοβάθμια Σωματεία (Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ).
γ) Κλαδικές Ενώσεις Εργοδοτών Πανελλαδικής ή Περιφερειακής Εμβέλειας που δεν είναι
μέλη των παραπάνω Φορέων.






ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ /
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι ανωτέρω Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς, συντάσσουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής
Προσαρμογής που δεν θα υπερβαίνουν το επίπεδο Νομού, με την υποστήριξη
Συμβούλων, απευθυνόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα .
Ο κάθε Κλαδικός Συλλογικός Φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα Πρόσκληση
με την υποβολή δύο κατά το μέγιστο Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Η κάθε
Επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο σε ένα Κλαδικό Σχέδιο.
Οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται όλες τις αιτήσεις των
επιχειρήσεων μελών τους, που επιθυμούν να υπαχθούν ως δικαιούχοι στο
πρόγραμμα της Πρόσκλησης Β’ εφόσον αυτές βρίσκονται στο Νομό για τον οποίο
καταθέτει πρόταση ο Κλαδικός Συλλογικός τους Φορέας.
Οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς θα λειτουργούν ως «Δομές Στήριξης» των επιχειρήσεων
του κλάδου, με την τεχνική υποστήριξη των Συμβούλων, καθ’ όλη τη διάρκεια
εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν:
i. Τη σύνταξη των Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής,
ii. Την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β για την
υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά
σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους),
iii. Την ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από τα Σχέδιο Διαρθρωτικής
Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα τους.
iv. Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην
Πρόσκληση Β.
Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής πρέπει να εξειδικεύονται υποχρεωτικά σε
Δράσεις Κατάρτισης και να προσδιορίζουν την αναγκαιότητα ή μη των Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και θα εγκριθούν στην Πρόσκληση
Β:
− Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα
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επιχειρηματικής λειτουργίας και Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων. Στην
περίπτωση που το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής περιλαμβάνει Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς ως προς το αντικείμενο της
Συμβουλευτικής, το παραδοτέο του Συμβούλου, την προστιθέμενη αξία για τις
επιχειρήσεις, την σχέση κόστους- οφέλους κλπ.
− Δράσεις Κατάρτισης: Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων,
αντικείμενα/θεματικά πεδία κατάρτισης, καθώς και α) ανθρωποώρες Κατάρτισης, β)
συνολική
διάρκεια κατάρτισης, γ) αριθμός
καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα
Κατάρτισης.
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από τον Κλαδικό
Συλλογικό Φορέα, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις
παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
1. Υπηρεσίες Συμβούλων.
2. Διαχειριστικά Έξοδα Κλαδικού Συλλογικού Φορέα και έξοδα πληροφόρησης και
δημοσιότητας.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περιγραφή Επιλέξιμων Ενεργειών
Α. Υπηρεσίες Συμβούλων
Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν:
− τη σύνταξη των Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
− την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β για την
υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά
σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους).
− την ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από τα Σχέδιο Διαρθρωτικής
Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα τους.
− τη σύνταξη επικαιροποιημένων Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής
σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως Δικαιούχοι στην
Πρόσκληση Β’.
− την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη Σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως
Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’.
Β. Διαχειριστικά Έξοδα Κλαδικού Συλλογικού Φορέα και έξοδα Πληροφόρησης &
Δημοσιότητας
Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν:
− Λειτουργικά έξοδα 1 (τηλεφωνικά, courier, ταχυδρομικά, γραφική ύλη και λοιπά υλικά
γραφείου, υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων).
− Υπεύθυνος Έργου.
− Γραμματειακή Υποστήριξη.
− Έξοδα ημερίδων ενημέρωσης.
− Έξοδα δημοσιεύσεων.
Οι κατηγορίες των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των στόχων του
προγράμματος θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον αποδεικνύονται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ. και σχετίζονται με τις
υλοποιούμενες δράσεις.
1

Στα λειτουργικά έξοδα δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη ενοικίασης, ή χρηματοδοτικής μίσθωσης χώρου.
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Οι Κλαδικοί Φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν στην ΕΚΑΕ μηνιαίες δαπάνες
(εξοφλημένη απόδειξη ή τιμολόγιο, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα και
το είδος των δαπανών/υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς τον κλαδικό φορέα)
καθώς και σχετικό αποδεικτικό υλικό υλοποίησης των δράσεων, για τις οποίες έχει
αναληφθεί η υποχρέωση, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ
του Δικαιούχου «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και του Αναδόχου, έως και τη
λήξη του Έργου.
Ανώτατα όρια ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης
 Η αμοιβή του Συμβούλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του συνολικού
προϋπολογισμού της πρότασης του Κλαδικού Συλλογικού Φορέα.
 Τα Διαχειριστικά Έξοδα καθώς και τα έξοδα Πληροφόρησης και δημοσιότητας του
Κλαδικού Συλλογικού Φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού
προϋπολογισμού της πρότασης του Κλαδικού Φορέα.
Αναλυτικότερα:
• Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης κάθε Κλαδικού Συλλογικού Φορέα δεν
θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των €80.000.
•

Η αμοιβή του Συμβούλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του συνολικού
προϋπολογισμού της πρότασης του Κλαδικού Συλλογικού Φορέα.

•

Το επιλέξιμο ποσό ανά Κλαδικό Φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
€500 ανά επιχείρηση που θα ενταχθεί ως δικαιούχος στην Πρόσκληση Β’, συν
€100 ανά εργαζόμενο που συμμετέχει σε προγράμματα Κατάρτισης-Συμβουλευτικής
(€500 / επιχείρηση + €100 /εργαζόμενο).
Τρόπος Καταβολής της Χρηματοδότησης
Για την καταβολή της αμοιβής ενός Κλαδικού Σχεδίου απαιτείται η υπαγωγή προς
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ως δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’, καθώς επίσης και η
υποβολή του επικαιροποιημένου Κλαδικού Σχεδίου σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των
επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στην Πρόσκληση Β’.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΔΟΜΗ ΤΩΝ
ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

Με την έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (από την Πρόσκληση
Α) και την έγκριση ένταξης των επιχειρήσεων (από την Πρόσκληση Β) η καταβολή της
χρηματοδότησης προς τον Κλαδικό Φορέα γίνεται ως ακολούθως και σύμφωνα με τη
Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΚΑΕ και του Κλαδικού Φορέα:
 50% με την υποβολή και έγκριση του Επικαιροποιημένου Κλαδικού Σχεδίου
Διαρθρωτικής Προσαρμογής σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που
υπάγονται ως δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β΄.
 30% με την κατάθεση του τελευταίου Δελτίου Παρακολούθησης Πράξης για όλες τις
επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Κλαδικό Σχέδιο.
 20% με την υποβολή της Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει το
σύνολο των επιχειρήσεων.
ΤΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ…
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ /ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.1
Μέγεθος αγοράς και τάσεις.
1.2
Περιγραφή Ανταγωνισμού.
2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
2.1
Γενικές Τάσεις – Προκλήσεις τις Κλαδικής/Τοπικής αγοράς.
2.2
Τεχνολογικές και οργανωτικές μεταβολές που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα
και τις διεργασίες στις επιχειρήσεις του κλάδου (κρίσιμες παράμετροι
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΑΙΤΗΣΗ &
ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

τεχνολογίας που διαμορφώνουν το τοπίο στον ανταγωνισμό μεταξύ
επιχειρήσεων του κλάδου και γενικότερα).
2.3
Περιγραφή του δυναμικού καινοτομίας στις επιχειρήσεις του κλάδου στην
περιοχή (αναληφθείσες πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού, εισαγωγή νέων
μεθόδων διοίκησης και παραγωγής, παρακολούθηση τάσεων στην αγορά
και τους καταναλωτές).
2.4
Η θέση των επιχειρήσεων της περιοχής στην αγορά του κλάδου (μερίδια
αγοράς, τοποθέτηση στην αλυσίδα αξίας, στοιχεία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος).
2.5
Επιπτώσεις από την τρέχουσα κρίση στις επιχειρήσεις του κλάδου (μείωση
κύκλου εργασιών, προβλήματα πληρωμών και ρευστότητας, προβλήματα
τραπεζικής σχέσης).
2.6
Γενική περιγραφή του Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις του κλάδου
(ειδικότητες, εκπαιδευτικό επίπεδο, δομικές ελλείψεις δεξιοτήτων και
ειδικοτήτων).
2.7
Το περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις του
κλάδου (διοικητικό βάρος, τεχνολογική και ευρύτερη υποστήριξη,
προβλήματα χωροθέτησης, υποδομές και δίκτυα).
2.8
Προβολή της εικόνας του κλάδου σε χρονικό ορίζοντα 3ετίας (σενάρια για τη
δραστηριότητα του κλάδου, την απασχόληση, τις αγορές και τους
ανταγωνιστές).
2.9
Προτεινόμενες λύσεις.
Στο Σχέδιο Κλαδικής Προσαρμογής Κλαδικού Φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνεται
κοστολόγηση των δράσεων, καθώς και ανάλυση του οικονομικού προγραμματισμού για την
υλοποίηση των δράσεων της Πρόσκλησης Α΄ και της Πρόσκλησης Β΄
 Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα
προσαρμοσμένο στον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν εγκριθεί για
συμμετοχή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Β΄.
 Δελτία Δήλωσης Δαπανών και Δελτία Παρακολούθησης Πράξης των Επιχειρήσεων
που έχουν ενταχθεί στην Πρόσκληση Β.
 Τελική Απολογιστική Έκθεση (η οποία θα περιλαμβάνει αποτίμηση των
πεπραγμένων).
Η Αίτηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του Κλαδικού Συλλογικού Φορέα και τα στοιχεία
του Συμβούλου εκπόνησης - εφαρμογής του Κλαδικού Σχεδίου
Διαρθρωτικής
Προσαρμογής.
Ειδικότερα θα περιλαμβάνει:
Α) Γενικά στοιχεία του Κλαδικού Συλλογικού Φορέα (Τίτλος Σχεδίου Διαρθρωτικής
Προσαρμογής, Επωνυμία Κλαδικού Φορέα, Αντικείμενο Κλαδικού Φορέα, Νόμιμο
εκπρόσωπο Κλαδικού Φορέα,
Συνολικός Προϋπολογισμός ενεργειών και Στοιχεία
Συμβούλου).
Β ) Το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε μορφή pdf.
Επισυνάπτονται επίσης (με ηλεκτρονική σάρωση):
• Επίσημα Αντίγραφα καταστατικού Κλαδικού Φορέα.
• Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Πρωτοδικείου.
• Πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί καταστατικών τροποποιήσεων.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για αποδοχή των όρων του
προγράμματος, και επίσημα αντίγραφα / αποσπάσματα πρακτικών του αρμοδίου
οργάνου του Φορέα περί ορισμού του Νομίμου Εκπροσώπου του.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Ο Κλαδικός Συλλογικός Φορέας έχει ενημερωθεί για τους όρους και τις προϋποθέσεις
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συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2. Όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά/εντύπως είναι ακριβή και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αίτησης.
3. Ο Κλαδικός Συλλογικός Φορέας τον οποίο εκπροσωπώ, συμμετέχει στην παρούσα πρόσκληση
με την υποβολή δύο κατά το μέγιστο Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
4. Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
του έργου.
5. Ο Κλαδικός Συλλογικός Φορέας αναλαμβάνει συνολικά την τήρηση των κανόνων προβολής και
δημοσιότητας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, το εθνικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις
της ΕΚΑΕ.
6. Ο Κλαδικός Συλλογικός Φορέας εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράμματος κατάρτισης και
την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
/
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ –
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

• Προσύμφωνο Συνεργασίας Κλαδικού Φορέα - Συμβούλου.
• Την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την
ανάδειξη του Συμβούλου (Βλ. Επόμενη Ενότητα - ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ).
• Εγκεκριμένες περιλήψεις προκηρύξεων όπως αυτές καταχωρήθηκαν στο Τύπο,
στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης, κλπ., τεκμηρίωση ηλεκτρονικής δημοσίευσης σε ιστοσελίδα, κλπ.
(Βλ. Επόμενη Ενότητα - ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ).
• Ασφαλιστική Ενημερότητα
• Φορολογική Ενημερότητα
• Μετά την έγκριση των Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής, οι κλαδικοί
φορείς οφείλουν να προσκομίσουν (νομίμως επικυρωμένα), στην αρμόδια Υπηρεσία
EKAE, τα δικαιολογητικά της προηγουμένης παραγράφου, για να υπογραφεί η μεταξύ
τους Σύμβαση. Επίσης, θα υποβάλουν Σύμβαση Συνεργασίας Κλαδικού Φορέα Συμβούλου.
Η επιλογή των Συμβούλων θα γίνεται από τους Κλαδικούς Φορείς. Για λόγους που
εξυπηρετούν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι Κλαδικοί
Φορείς υποχρεούνται να επιλέξουν το Σύμβουλο σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι Φορείς θα υποβάλουν την απόφαση κατακύρωσης του
αρμοδίου οργάνου τους, στην οποία θα εκτίθενται: το σύνολο των προσφορών που
υποβλήθηκαν, με ειδική αναφορά στην οικονομική προσφορά τους, καθώς και στη
βαθμολόγησή τους, εφόσον έλαβε χώρα τοιαύτη.
Η ΕΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα -οι δε Φορείς υποχρεούνται αναλόγως να τηρούν σε σχετικό
αρχείο- να ζητήσει για έλεγχο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, τα κάτωθι:
• Απόφαση από το αρμόδιο όργανο του Φορέα περί του διαγωνισμού / της αναθέσεως
• Προκήρυξη / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
• Κατάλογο των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν προσφορά.
• Προσφορές
• Αλληλογραφία με τους διαγωνιζομένους για παροχή διευκρινήσεων.
• Ενστάσεις - προσφυγές των διαγωνιζομένων και αποφάσεις επ’ αυτών
• Εγκεκριμένες περιλήψεις προκηρύξεων, όπως αυτές καταχωρήθηκαν στο Τύπο, στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κλπ.,
τεκμηρίωση ηλεκτρονικής δημοσίευσης σε ιστοσελίδα, κλπ.
• Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο σύμβουλος που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος
• Την τεχνική προσφορά του Συμβούλου, με βάση την οποία κρίθηκε η επάρκεια και η
καταλληλότητά του (εφόσον ζητήθηκε).
Η ΕΚΑΕ εκφράζει τη γνώμη της εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
τη λήψη των σχετικών στοιχείων.
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Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η ΕΚΑΕ έχει
παράσχει σύμφωνη γνώμη, φέρουσα τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη.
Η σύμφωνη γνώμη της ΕΚΑΕ ή η κατά το προηγούμενο εδάφιο τεκμαιρόμενη σύμφωνη
γνώμη αυτής, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Η εξέταση αυτή συνιστά
μέτρο πρόληψης για τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ως
προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, κατά τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων
και αποσκοπεί στη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη
διάκρισης, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης
διαδικασίας.
Ελάχιστες απαιτήσεις των διαδικασιών επιλογής:
• οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
στο πρόσωπο τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. Πριν
από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που
ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψη της, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση του κλαδικού φορέα, τα επί
μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη
δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο
κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις.
• ως προς τη δημοσίευση των σχετικών διακηρύξεων / προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος: στις περιπτώσεις που, λόγω ύψους προϋπολογισμού, δεν προβλέπεται
δημοσιότητα της διαδικασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις (όπως λ.χ.
στις απευθείας αναθέσεις ή στους πρόχειρους διαγωνισμούς), απαιτείται να
εξασφαλίζεται μια ελάχιστη δημοσιότητα, με την ανάρτηση σχετικής αναγγελίας λ.χ. α)
στην ιστοσελίδα του Αναδόχου ή σε διαδικτυακές πύλες που φιλοξενούν τέτοιες
ανακοινώσεις, ή στην ιστοσελίδα της Δικαιούχου ΕΚΑΕ, ή της οικείας Διαχειριστικής
Αρχής β) σε εθνικές επίσημες εφημερίδες, ειδικές εθνικές εφημερίδες για τη δημοσίευση
δημοσίων συμβάσεων, εφημερίδες εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας ή εξειδικευμένες
δημοσιεύσεις, γ) σε τοπικά μέσα δημοσιοποίησης, όπως τοπικές εφημερίδες, δημοτικά
ενημερωτικά έντυπα ή ακόμη και πίνακες ανακοινώσεων. Ωστόσο, τα μέσα αυτά
παρέχουν αυστηρά και μόνον τοπική δημοσιότητα, η οποία ενδέχεται να επαρκεί σε
ειδικές περιπτώσεις, όπως σε πολύ μικρές συμβάσεις για τις οποίες υπάρχει μόνο
τοπική αγορά, δ) η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
είναι υποχρεωτική, αλλά ενδεχομένως αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση, ιδίως
για τις μεγαλύτερες συμβάσεις.
Η δημοσιοποίηση μπορεί να περιορίζεται σε σύντομη περιγραφή των ουσιωδών
στοιχείων της προς ανάθεση σύμβασης και της μεθόδου ανάθεσης, παράλληλα με
πρόσκληση για επαφή με τον Ανάδοχο. Εάν χρειάζεται, μπορούν να παρασχεθούν
συμπληρωματικές πληροφορίες, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω αιτήματος που θα
υποβάλει ο ενδιαφερόμενος πάροχος.
Η τήρηση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης κρίνεται κατά περίπτωση, αναλόγως του
μεγέθους και του διευρυμένου ή μη ενδιαφέροντος της ζητούμενης υπηρεσίας, αρκεί τα
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και τον υγιή
ανταγωνισμό, καθώς και τις βασικές αρχές της Συνθήκης Ε.Ε. περί δικαιώματος
εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Ως επαρκής χρόνος προετοιμασίας των παρόχων (προθεσμία για υποβολή
προσφορών που άρχεται από τη δημοσιοποίηση) θεωρείται το 15νθήμερο.
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