
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ» 

 
1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.1.  Επωνυμία:______________________________________________ 

1.2.  Διακριτικός Τίτλος (αν υπάρχει):_____________________________ 

1.3.  Νομική μορφή: 

Α.Ε.    Ε.Π.Ε.    Ε.Ε.    Ο.Ε.    Άλλο  ___________________________ 

1.4.  Έτος Ίδρυσης:  _________________ 

1.5.  Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Οδός: ____________________________  Αριθμός:_______  Τ.Κ.____________ 

Δήμος:_________________________  Νομός:____________________________ 

Τηλ.:______________  FAX:______________  E-mail:_____________________ 

Α.Φ.Μ.:__________________  Δ.Ο.Υ.:__________________________________ 

1.6.  Υπεύθυνος Προγράμματος: 

Επώνυμο:____________________________  Όνομα:______________________ 

Θέση στην επιχείρηση:_______________________________________________ 

Κιν.:______________  FAX:______________  E-mail:_____________________  

2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Αριθμός Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) ____________________  

Αριθμός απασχολούμενων που πρόκειται να συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης: 

εργοδότης/ες ________ υπάλληλοι ________ 

 

 

Η μ ε ρ ο μ η ν ί α  … . - … . - 2 0 1 1  
 

Ο-Η Δηλ. 
 
  
 
 
 

(Υπογραφή- σφραγίδα) 
 
 

*Το παρόν έγγραφο αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος και μόνο. Πρέπει να κατατεθούν η αίτηση και 
όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για να λάβετε τον κανονικό Α/Α συμμετοχής από τον 
Σύλλογο. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση μη  έγκρισης του σχεδίου ή της συμμετοχής σας, τόσο ο 
φορέας , όσο και η επιχείρηση αποδεσμεύονται όλων των διαδικασιών και ουδεμία περεταίρω 
υποχρέωση ή απαίτηση έχουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    ΟΛΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΣΕ Κ.Ε.Π 
Α. Οι υποψήφιες επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν 
πρωτότυπα και ηλεκτρονικά συνημμένα (με ηλεκτρονική σάρωση)* τα εξής 
δικαιολογητικά:  
1. Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο Δ.Ο.Υ. έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της 
επιχείρησης από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. 
2. Υπεύθυνη δήλωση 1 με κατάσταση ετησίων μονάδων εργασίας σε βάθος ενός έτους από την 
ημέρα που προηγείται της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα. 
3. Αντίγραφα Α.Π.Δ. ΙΚΑ, όπου απαιτείται [δεν αφορά σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
εργαζόμενους και προτίθενται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα με μοναδικό/-ούς 
απασχολούμενο/-ους τον/τους εργοδότη/-ες] σε βάθος ενός έτους προ της υποβολής της 
αίτησης, από τα οποία να προκύπτουν οι δηλωθείσες ετήσιες μονάδες εργασίας.  

*4.   Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πιστοποιημένου από  το ΕΚΕΠΙΣ, ΚΕΚ. 
* 5.  Προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και Συμβούλου Διαρθρωτικής 
Προσαρμογής. 

  * 6.  Σχέδιο-θεματολογία Κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει Προϋπολογισμό και Διάρκεια 
Υλοποίησης 
7. Ασφαλιστική- φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 
8. Υπεύθυνη δήλωση  2 του Ν.1599/86 του Νομίμου Εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται: 
- ότι η επιχείρηση είναι ενήμερη για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
- ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει στους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος 
- ότι όλα τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά είναι ακριβή και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της Αίτησης. 
 - ότι η αιτούμενη ενίσχυση εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας 
(de minimis) EK 1998/2006, όπως ισχύει,  
- ότι η ενίσχυση που θα χορηγηθεί στην επιχείρηση δεν αυξάνει το ανώτατο ποσό (200.000 
ευρώ) ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που αυτή και οι συνδεδεμένες με αυτή 
επιχειρήσεις θα έχουν λάβει κατά την περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος που θα 
χορηγηθεί η συγκεκριμένη ενίσχυση και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.  
- ότι η επιχείρηση εγγυάται την καλή εκτέλεση του προγράμματος.  
- ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική πηγή 
(Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, ΠΔΕ, κ.λπ.) 
-ότι η επιχείρηση συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο στο σχέδιο με τίτλο 
«…………………………………………του Κλαδικού Φορέα ………………………………………………….»* .   
-ότι η επιχείρηση δεν έχει καταθέσει αίτηση στα πλαίσια άλλου Κλαδικού Σχεδίου της 
Πρόσκλησης Β, ούτε συμμετέχει στην Πρόσκληση Γ΄.   
9. Υπεύθυνη δήλωση 3 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που τυχόν έχει λάβει η 
επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού 
τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr). 
10. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όπου αυτή 
απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι στην περίπτωσή του 
δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.  
11. Συνοπτικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε μορφή pdf. * 
 
Β. Δικαιολογητικά μετά την έγκριση και κατά την υλοποίηση του έργου 
Μετά την έγκριση των προγραμμάτων και την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων, οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν νομίμως επικυρωμένα στην αρμόδια Υπηρεσία της 
EKAE, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9, για να υπογραφεί η Σύμβαση συνεργασίας.  
Επιπλέον οφείλουν να προσκομίσουν:  
i. προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ εκπροσώπησης, 
ii. προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε.: θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι 
εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της εταιρείας. 
iii. προκειμένου περί συνεταιρισμών: πρακτικά ή άλλα έγγραφα του Συνεταιρισμού, αρμοδίως 
θεωρημένα από  δικαστική ή διοικητική αρχή, από τα οποία να προκύπτει η νομιμοποίηση 
του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Συνεταιρισμού.  

                                                      
* Τα πεδία με τον αστερίσκο θα ετοιμαστούν στην συνέχεια από τον διοργανωτή 

http://ait.oaed.gr/
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