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α) συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προ-
σαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρημα-
τικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
k Η αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται ως εξής: 150€ ανά εργαζόμενο 
(x) επί το συνολικό αριθμό απασχολουμένων (ΕΜΕ) της επιχείρησης.
k Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή του Συμβούλου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 750€ 
ούτε να υπερβαίνει τις 5.000€.   
β) ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση 
συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.
k Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος  κατάρτισης ανά 
καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκαέξι (16,00) Ευρώ, το οποίο επιμερίζεται 
ως εξής: 
o στα πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε κα-
ταρτιζόμενο
o στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και
o στις δαπάνες της επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες, αποσβέσεις εξο-
πλισμού και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
Γ) Δημιουργία νέας/ων Θέσης/εων εργασίας: Για τη δημιουργία νέας/εων θέσης/εων 
εργασίας (1ΕΜΕ), προβλέπεται η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για δώδεκα (12) 
μήνες μέχρι του ποσού των 15.000€. Δεν είναι υποχρεωτική ενέργεια.
5.3 ΔρασΗ 1 & ΔρασΗ 2
Δεν ειναι εΠιΛεΞιμεσ για συνεισφορά από το ΕΚΤ οι ακόλουθες δαπάνες (Παρ.2 
του αρ. 11 του ΕΚ 1081/2006):    
Α) ανακτήσιμος ΦΠΑ,
Β) τόκοι επί χρεών,
Γ) αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού, οχημάτων, υποδομής, ακινήτων και γηπέδων.
6. υποβολή Προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μονο μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελί-
δα), www.ependyseis.gr/mis, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και 
μέσω συνδέσμων των ανωτέρω αναφερόμενων ιστοσελίδων.
Το «Έντυπο Υποβολής», παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Η αίτηση περιλαμβάνει την περιγραφή 
του επιχειρηματικού σχεδίου του υποψηφίου και επέχει την μορφή υπεύθυνης δήλωσης.
Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά τόσο για τη ΔΡΑΣΗ 1 όσο και για τη ΔΡΑΣΗ 2 προσκο-
μίζονται στον ΕΦΕΠΑΕ  εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών  από την κοινο-
ποίηση της απόφασης ένταξης. (Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής μα-
κεδονίας τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται αποκλειστικά στην ΚεΠα-ανεμ 
(μαρίνου αντύπα 41, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-480.000, ιnfo@e-kepa.
gr, www.e-kepa.gr).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση στοιχείων, η πρόταση απεντάσσεται.
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 15/11/11 και η κατα-
ληκτική η 15/01/12.  

7. Χρήσιμες επισημάνσεις για τις διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος μετά 
την υποβολή της πρότασης
7.1. αξιολόγηση
• Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ
• Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΜΟΝΟ σε περίπτωση έντα-
ξης)
• Ηλεκτρονική αξιολόγηση των προτάσεων από αξιολογητές που προέρχονται από το 
μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται λεπτομε-
ρώς στον Οδηγό του Προγράμματος.
• Εξέταση των αξιολογηθεισών προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εί-
ναι υπεύθυνη για την οριστικοποίηση του τελικού προϋπολογισμού της πρότασης.
• Τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης καταγράφονται σε πρα-
κτικά στα οποία φαίνονται, μεταξύ των άλλων, η τελική βαθμολογία των προτάσεων και ο 
πίνακας με τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση επιχειρήσεις ανά Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα.
7.2. Χρηματοδότηση
α) Προκαταβολή
Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επιχειρηματία, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 50% 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης μετά από έλεγχο του φυσικού φακέλου 
από τον ΕΦΕΠΑΕ, και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δι-
καιούχο.
β) ενδιάμεσες καταβολές
Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση του 50% 
τουλάχιστον του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. 
γ) αποπληρωμή
Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης Προόδου/Ολοκλήρωσης του έργου από 
πλευράς δικαιούχου και διοικητικό έλεγχο από τον ΕΦΕΠΑΕ. 
8. Πληροφορίες
Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι υποψήφιοι επενδυτές μπο-
ρούν να απευθύνονται για πληροφορίες από:
α) τους δικτυακούς τόπους:
* του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),
* της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antaqonistikotita.gr),
* του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),
* του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis),
* του ΕΑΑΠ (www.epeaa.gr)
β) Από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300
γ) Από τον εΦεΠαε (τηλ. 210-6985210, www.efepae.gr, info@efepae.gr).
δ) Από την ΚεΠα-ανεμ (Μαρίνου Αντύπα 41, Θέρμη Θεσσαλονίκης,  τηλ. 2310-
480000,info@e-kepa.gr, www.e-kepa.gr)
ε) Από την αναπτυξιακή Κοζάνης α.ε –ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Δυτι-
κή Μακεδονίας- τηλ. 24610-24022, www.anko.gr) και τα κατά τόπους επιμελητήρια της 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

των επιχειρήσεων για
της απασχόλησης

Σε δίωρη κατάληψη των 
πύργων ελέγχου των Ορυ-
χείων στο ενεργειακό λε-
κανοπέδιο προχώρησε την 
Πέμπτη το Σωματείο Ενέρ-
γειας/ΔΕΗ «Σπάρτακος», 
προκειμένου να εκδηλωθεί 
η αντίδραση των εργαζο-
μένων στην παραγωγή για 
τις νέες περικοπές μισθο-
δοσίας τους. Ταυτόχρο-
να, το συνδικάτο με ανοι-
χτή επιστολή του προς τη 
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ την καλεί 
να αναλάβει πρωτοβουλία 
ώστε να προγραμματιστεί 
άμεσα μία συζήτηση με τη 
διοίκηση της ΔΕΗ για το 
μείζον θέμα των περικο-
πών, αφήνοντας μάλιστα 
αιχμές για ολιγωρία ανα-
φορικά με το αίτημα του 
σωματείου για σύγκληση 
της επιτροπής ενεργειακών 
κέντρων προκειμένου να 
συζητηθούν διεξοδικά οι 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και γενικότερα οι διατάξεις 
του πολυνομοσχεδίου. 
Η ανοιχτή επιστολή του 
Σπάρτακου προς τη ΓΕ-
ΝΟΠ έχει συγκεκριμένα 
ως εξής:  
«Το συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑ-
ΚΟΣ από τις  17 του Οκτώ-
βρη, με επιστολή του,  σας 
ζητούσε να συγκαλέσετε 
την επιτροπή των Ενεργει-
ακών Κέντρων προκειμέ-
νου να συζητήσουμε και 
να αξιολογήσουμε τα όσα 
προβλέπονται για τις συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
το ενιαίο μισθολόγιο βαθ-
μολόγιο, την εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες δια-
τάξεις, από την εφαρμογή 
του πολυνομοσχεδίου.
Την 1η Νοεμβρίου, επί-
σης, το Συνδικάτο ΕΝΩ-
ΣΗ σας ζητούσε να συγκα-
λέσετε συνεδρίαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της 
ΓΕΝΟΠ ΔεΗ με το ίδιο 
ακριβώς περιεχόμενο και 
θέμα.
Στις 2/11/2011 απαντώ-
ντας μονο στο σωμα-
τείο ενΩσΗ σχετικά με 
το αίτημά της, δεσμευτή-
κατε πως δε πρόκειται να 
γίνει τίποτε και πως θα 
ακολουθούσε διαδικασία  
ενημέρωσης όλων των σω-
ματείων που ανήκουν στην 
Ομοσπονδία, για το επίμα-
χο ζήτημα των περικοπών. 
Μέχρι σήμερα όμως –ήτοι 
15 ημέρες αργότερα- δεν 
υπήρξε καμία τέτοιου εί-
δους  ενημέρωση προς τα 
σωματεία μέλη σας, εκτός 
από 4 ανακοινώσεις τύπου 
με αποκορύφωμα την χθε-
σινοβραδινή στην οποία  

σωστά εκφράζετε διαφω-
νία και αντίθεση με την 
πρόταση της Διοίκησης. 
Πρόταση που είναι ετερο-
βαρώς αρνητική προς τα 
ενεργειακά κέντρα.
Συνάδελφοι,
Το σωματείο σΠαρτα-
Κοσ εξετάζοντας και ανα-
λύοντας την πρόταση της 
ΔΕΗ υπό  τα οικονομικά 
πλέον δεδομένα  αντιλαμ-
βάνεται το οφθαλμοφανές. 
Ότι δηλαδή το τσεκού-
ρι, για μία ακόμα φορά, 
πέφτει στους εργαζόμε-
νους των ενεργειακών κέ-
ντρων, με την μείωση να 
ανέρχεται πια στο 25%.  
Με αυτά τα δεδομένα (και 
όσα αυτά σημαίνουν)  σή-
μερα το πρωί (16/11) ο 
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ προχώρησε 
σε δίωρη κατάληψη των 
πύργων ελέγχου των Ορυ-
χείων στο Ενεργειακό Λε-
κανοπέδιο διαμαρτυρόμε-
νο για την κατάφωρη αδι-
κία σε βάρος των εργαζό-
μενων. Το αποτέλεσμα, δε, 
τούτης της κινητοποίησης 
ήταν η Διοίκηση της ΔεΗ 
να μας καλέσει σε συνά-
ντηση αύριο (17/11/2011) 
το πρωί στην αθήνα. 
Το σωματείο ΣΠΑΡΤΑ-
ΚΟΣ σεβόμενο απόλυτα 
το θεσμό της ΓενοΠ και 

την δεοντολογία της δεν 
επιθυμεί σε καμία περίπτω-
ση –πόσο μάλλον την κρί-
σιμη αυτή ώρα- κανενός εί-
δους και καμίας μορφής δι-
ασπαστικές κινήσεις.   
Επιπροσθέτως, ο σΠαρ-
ταΚοσ θα ήθελε να ανα-
λάβετε την ύστατη πρωτο-
βουλία έτσι ώστε να προ-
γραμματιστεί άμεσα μία 
συζήτηση με τη Διοίκη-
ση της ΔεΗ για το μεί-
ζον θέμα των περικοπών, 
προτείνοντάς της να προ-
χωρήσει σε παρακράτηση 
(οριζόντια και έτσι κι αλ-
λιώς προσωρινή) ενός πο-
σού της τάξεως του 15% 
από την μισθοδοσία όλων 
των εργαζομένων για το 
μήνα Νοέμβριο. Στην συ-
νέχεια, για τον επόμενο 
μήνα,  αφού συζητήσουμε 
με όλους τους συλλόγους 
μέλη της Ομοσπονδίας, να 
γίνει η εκκαθάριση.  
Επίσης, καλούμε τη Δι-
οίκηση της ΔεΗ να μην 
αθετήσει τη συμφωνία για 
την επικείμενη συνάντη-
σή μας έτσι ώστε να κατα-
στεί δυνατή μία διεξοδι-
κή ενημέρωσή για τα σε-
νάρια τα οποία επεξεργά-
στηκε επί έναν μήνα.
Ένα συνδικάτο το οποίο 
εκπροσωπεί χιλιάδες εργα-
ζόμενους στα ενεργειακά 
κέντρα εκτιμούμε ότι οφεί-
λετε να το σέβεστε. Σε δι-
αφορετική περίπτωση θα 
πρέπει, κύριοι της Διοίκη-
σης της ΔΕΗ, να γνωρίζετε 
ότι το μπούμερανγκ  πά-
ντα γυρίζει πίσω».  

“ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ” ΠΡΟΣ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Ζητά συνάντηση ΓΕΝΟΠ 
με τη διοίκηση της ΔΕΗ 
για το μείζον θέμα των 

περικοπών μισθοδοσίας
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