
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 126302 
Τροποποίηση της υπ’  αρ.  22153/22-4-2021 

υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δρά-

σης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματι-

κών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθε-

ρων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με 

έμφαση στις γυναίκες”» (Β’ 1729). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-

νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’ 70).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 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 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρ-
θρο 47 αυτού.

6. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικο-
νομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 205).

7. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δη-
μοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και συγκεκριμένα 
τα άρθρα 39 και 40.

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

9. To άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Tο π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών δια-
τάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, 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 Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του Kανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμ-
βρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis) 
(O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής της 
18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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19. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

20. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως ανα-
φέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

21. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της 
Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται 
να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές 
ενισχύσεις.

22. Την υπό  στοιχεία  C (2014)10128/17-12-2014 
απόφαση της ΕΕ για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) στην 
Προγραμματική Περίοδο  2014-2020, όπως αναθεω-
ρήθηκε με τις υπό στοιχεία C(2017) 8798/18.12.2017, 
C(2018) 8768/13.12.2018, C(2019) 9420/19.12.2019, 
C(2020) 5103/20.7.2020 και C(2020) 9115/10.12.2020 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

23. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 
20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης 
"Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότη-
τας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"”», (Β’ 5968).

24. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

25. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217(1)/8-12-2015 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» 
(Β’ 2784).

26. Tην υπ’ αρ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ορι-
σμός του “ΟΑΕΔ” ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”. Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύ-
σεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Αν-

θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020”» (Β’ 3048).

27. Την υπ’ αρ. 22153/22-4-2021 (Β’ 1729) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

28. Tην υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοι-
κήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία 
Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχό-
λησης στα ΚΠΑ 2.

29. Tην υπ’  αρ.  2149/25-7-2017 απόφαση του ΔΣ 
του ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου 
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά-
θηση 2014-2020» για τη διαχείριση πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων.

30. Tην υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ «Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προ-
σφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

31. Tην υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ «Ορισμός μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδι-
κοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

32. Tην υπ’ αρ. 11/30-9-2016 απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΔΑ: ΩΔ-
ΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ).

33. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικό-
τερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων.

34. Tο έντυπο εξειδίκευσης, τη μεθοδολογία και τα 
κριτήρια επιλογής πράξεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020», όπως εγκρίθηκαν με τη 17η απόφαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. (23-6-2017).

35. Την υπό  στοιχεία  74391/ΕΥΚΕ 2634/13-7-2016 
εγκύκλιο «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμμα-
τική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

36. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-1-2018 εγκύ-
κλιο «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των 
διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία 
αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενι-
σχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).

37. Tο υπ’ αρ. 5231/18-1-2021 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνι-
κής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 67, ΚΑΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1303/2013) για τη δράση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ)».

38. Την υπ’ αρ. 1080/19-3-2021 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου.
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39. Την υπ’ αρ. 594/38126/31-3-2021 σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.

40. Την υπ’ αρ. 6420/13-12-2022 απόφαση του ΔΣ της 
Δ.ΥΠ.Α.

41. Την υπ’  αρ.  124752/22-12-2022 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

42. Την 45η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθη-
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014-2020» όπως εγκρίθηκε στις 19/10/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΑ-
Α46ΜΤΛΡ-2ΧΑ) και ιδίως την παροχή εξουσιοδότησης 
από την ΕπΠα προς την ΕΥΔ να επικαιροποιεί/τροποποιεί, 
εφόσον απαιτείται, τα δελτία που περιλαμβάνονται στο 
τεύχος της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π., χωρίς άλλη 
γραπτή διαδικασία, επί βασικών ή διορθωτικών στοιχεί-
ων που εξυπηρετούν την αποτελεσματική υλοποίηση και 
επιτυχή ολοκλήρωση των πράξεων του Ε.Π., εντός των 
δεδομένων του ΣΔΕ και του διαθέσιμου εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

43. Το υπ’ αρ. 2.6853/14-12-2022 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά 
με την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης «Πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών 
ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες» από 
43.400.000,00 ευρώ σε 61.200.000,00 ευρώ.

44. Την από 8/12/2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθησης».

45. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη ύψους δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (17.800.000 €) επιπλέον των σαράντα εκα-
τομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.400.000 €) που 
είχε προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 22153/22-4-2021 (Β’ 1729) 

υπουργική απόφαση κι επομένως η συνολική δαπάνη της 
δράσης ανέρχεται σε εξήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (61.200.000 €), η οποία είναι εντός του προ-
ϋπολογισμού του τρέχοντος ΜΠΔΣ, συγχρηματοδοτείται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρωτοβουλία 
για την Απασχόληση των Νέων/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ και θα ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία κατανέ-
μεται σε ετήσια βάση ως εξής:

– για το έτος 2021: 6.000.000,00 ευρώ,
– για το έτος 2022: 25.000.000,00 ευρώ,
– για το έτος 2023: 30.200.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 22153/22-4-2021 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Προκήρυξη της δράσης “Πρόγραμμα επιχορή-
γησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 
νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών 
με έμφαση στις γυναίκες”» (Β’ 1729), ως ακολούθως:

Α. Το άρθρο 1 τροποποιείται εξής:

«Άρθρο 1
Ταυτότητα της δράσης

Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση 
στις γυναίκες» συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό 
Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτο-
βουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια βίου Μάθηση 2014 -2020» (Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ). Ως 
βασικό στόχο έχει την προώθηση στην απασχόληση 
ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτο-
απασχόληση 4.100 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με 
έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιού-
χων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες. Η δράση αφορά 
στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Πίνακας 1: Γενικά Στοιχεία της Δράσης

Κωδικός Πρόσκλησης 
στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΟΑΕΔ_07 υπ’ αρ. 4877 πρόσκληση

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Τίτλος της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων 
ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες»

Γεωγραφικές ενότητες 
υλοποίηση Όλες οι Περιφέρειες της χώρας

Τομείς Όλοι οι τομείς, εξαιρουμένων των μη επιλέξιμων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
του Κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) 1407/2013

Κατηγορία ενίσχυσης Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων

Είδος παρεχόμενων 
ενισχύσεων Επιχορήγηση (Grant)/ Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Καθεστώς ενίσχυσης Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας deminimis 1407/2013 
(O.J EE L351/1- 24/12/2013)
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Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που 
οι δικαιούχοι του α’ κύκλου υπολείπονται του αριθμού 
των 4.100. Ο επόμενος κύκλος θα αφορά στην προώθη-
ση της αυτοαπασχόλησης για τον υπολειπόμενο αριθμό 
δικαιούχων και έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋ-
πολογισμού της δράσης.

Ο δεύτερος κύκλος θα προκηρυχθεί μετά την πά-
ροδο 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των αιτήσεων χρηματοδότησης του πρώτου κύκλου. 
Οι  ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτή-
σεων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. 
(www.dypa.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και 
στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).».

Β. Στο άρθρο 2, οι παρ. 2.3 και 2.4 τροποποιούνται ως 
εξής:

«2.3 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 
(όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι 
η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολο-
γισμό της κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για την 
ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται 
σε 61.200.000 ευρώ,αφορά όλες τις Διοικητικές Περι-
φέρειες της χώρας και σε ετήσια βάση κατανέμεται ως 
εξής:

– για το έτος 2021: 6.000.000,00 ευρώ.
– για το έτος 2022: 25.000.000,00 ευρώ,
– για το έτος 2023: 30.200.000,00 ευρώ.
Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των δι-

καιούχων στη Δράση πραγματοποιούνται με βάση τη 
σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως 
της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δα-
πάνης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι 
αιτήσεις που ισοβαθμούν.

Επίσης εντάσσονται στη δράση και οι αιτήσεις χρη-
ματοδότησης που εγκρίνονται στο πλαίσιο διαδικασίας 
ενστάσεων όπως περιγράφεται στο άρθρο 7.5 της πα-
ρούσας και οι οποίες περιλαμβάνονται στον συμπληρω-
ματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.

2.4 Για την παρακολούθηση της πράξης θα χρησιμοποι-
ηθούν οι ακόλουθοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος:

10301: Συμμετέχοντες έως 29 ετών, με τιμή στό-
χο 4.100, εκ των οποίων 2.460 γυναίκες, 1.640 άντρες

CR01: Άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την 
παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ

CR03: Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση, 
ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανο-
μένης της αυταπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους.

CR12: Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός 
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.

Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προ-
γραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει 
του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του 
άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκα-
τάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδο-
μένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία 
είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, 
τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον 
λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομέ-
νων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.

Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και συγκέ-
ντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία 
των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση. Ως εκ 
τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρω-
ση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις 
σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο 
και τη λήξη από τη δράση (έως 4 εβδομάδες από την 
ημερομηνία λήξεως).

Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων 
εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία είναι σύμφωνα 
με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και συμπληρώ-
νονται μέσω του ΠΣΚΕ.

Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική απο-
θήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο 
συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), 
παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας 
της δράσης (follow-up).».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοι-
χεία 22153/22-4-2021 (Β’ 1729) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02067912812220004*

Ταμείο ΠΑΝ/ ΕΚΤ

Ενδιάμεσος Φορέας Δ.ΥΠ.Α.

Συγχρηματοδοτούμενη 
Δημόσια Δαπάνη 61.200.000 €




