Η τεκμηρίωση της τήρησης της υποχρέωσης αύξησης των ΕΜΕ του Φορέα της επένδυσης με
νέες προσλήψεις σε ειδικότητες συναφείς με τις απαιτήσεις του Έργου, θα συνοδεύει τα
Αιτήματα Επαλήθευσης της παρ. 9.6.3 της Πρόσκλησης και θα ελέγχεται κατά τη διαδικασία
Επαλήθευσης της επίτευξης των Οροσήμων του Έργου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η
περίοδος αναφοράς είναι μικρότερη του έτους, θα γίνεται αναγωγή σε 12μηνη περίοδο.
Ενδεικτικά παραδείγματα:
Αριθμός ανθρωπομηνών
(Α/Μ) που θα δηλωθούν
προς επιχορήγηση στις
κατηγορίες δαπάνης
ΚΔ1.1-ΚΔ1.2 για την
υλοποίηση
δραστηριοτήτων
επίτευξης Οροσήμου 1
Διάρκεια
δραστηριοτήτων
επίτευξης Οροσήμου 1
Αναγωγή Α/Μ σε ετήσια
βάση για να
υπολογιστούν οι ΕΜΕ
που εντάσσονται στις
κατηγορίες δαπάνης
ΚΔ1.1-ΚΔ1.2

30%
Τι ενέργειες οφείλει να
κάνει ο δικαιούχος για
την επιβεβαίωση
κάλυψης της
υποχρέωσης κατά την
υποβολή του Αιτήματος
1ης Επαλήθευσης

Παράδειγμα 1
20

Παράδειγμα 2
45

6

9

[(12/6) * 20] /12 = 3,33
[(12/9) * 45] /12 = 5,00
ΕΜΕ,
ΕΜΕ,
Όπου:
Όπου:
▪ [(12/6) * 20]: η
▪ [(12/9) * 45]: η
αναγωγή των 20 Α/Μ
αναγωγή των 45 Α/Μ
σε ετήσια βάση
σε ετήσια βάση
▪ /12: η μετατροπή
▪ /12: η μετατροπή
Α/Μ σε ΕΜΕ
Α/Μ σε ΕΜΕ
3,33*30% = 1 ΕΜΕ
5,00*30% = 1,5 ΕΜΕ
Η συνολική απασχόληση Η συνολική απασχόληση
στην επιχείρηση κατά την στην επιχείρηση κατά την
περίοδο αναφοράς (6
περίοδο αναφοράς (9
μήνες) ανηγμένη σε 12
μήνες) ανηγμένη σε 12
μηνη περίοδο θα πρέπει μηνη περίοδο θα πρέπει
να προσθέτει 1 ΕΜΕ
να προσθέτει 1,5 ΕΜΕ
επιπλέον των ΕΜΕ της
επιπλέον των ΕΜΕ της
επιχείρησης του 2021.
επιχείρησης του 2021.
Έστω ότι συνολικές ΕΜΕ
επιχείρησης 2021 =40.
Κατά την επαλήθευση
του Οροσήμου 1, οι
συνολικές ΕΜΕ
απασχόλησης στην

Έστω ότι συνολικές ΕΜΕ
επιχείρησης 2021 =48.
Κατά την επαλήθευση
του Οροσήμου 1, οι
συνολικές ΕΜΕ
απασχόλησης στην

Αριθμός ανθρωπομηνών
(Α/Μ) που θα δηλωθούν
προς επιχορήγηση στις
κατηγορίες δαπάνης
ΚΔ1.1-ΚΔ1.2 για την
υλοποίηση
δραστηριοτήτων
επίτευξης Οροσήμου 2
Διάρκεια
δραστηριοτήτων
επίτευξης Οροσήμου 2
Αναγωγή Α/Μ σε ετήσια
βάση για να
υπολογιστούν οι ΕΜΕ
που εντάσσονται στις
κατηγορίες δαπάνης
ΚΔ1.1-ΚΔ1.2

30%
Τι ενέργειες οφείλει να
κάνει ο δικαιούχος για
την επιβεβαίωση
κάλυψης της
υποχρέωσης κατά την
υποβολή του Αιτήματος
2ης Επαλήθευσης

επιχείρηση θα πρέπει
επιχείρηση θα πρέπει
κατ’ ελάχιστο να είναι
κατ’ ελάχιστο να είναι
ίσες με 41, με αναγωγή
ίσες με 49,50, με
σε 6μηνη βάση.
αναγωγή σε 9μηνη βάση.
Υπενθυμίζεται ότι η
Υπενθυμίζεται ότι η
αύξηση της απασχόλησης αύξηση της απασχόλησης
κατά 1 ΕΜΕ, θα αφορά
κατά 1,5 ΕΜΕ, θα αφορά
ειδικότητες συναφείς με
ειδικότητες συναφείς με
τις απαιτήσεις του Έργου τις απαιτήσεις του Έργου
και οι σχετικές
και οι σχετικές
προσλήψεις θα πρέπει να προσλήψεις θα πρέπει να
έχουν πραγματοποιηθεί
έχουν πραγματοποιηθεί
μετά την υποβολή της
μετά την υποβολή της
πρότασης.
πρότασης.
90
90

15

12

[(12/15) * 90] /12 = 6,00
[(12/12) * 90] /12 = 7,50
ΕΜΕ,
ΕΜΕ,
Όπου:
Όπου:
▪ [(12/15) * 90]: η
▪ [(12/12) * 90]: η
αναγωγή των 90 Α/Μ
αναγωγή των 90 Α/Μ
σε ετήσια βάση
σε ετήσια βάση
▪ /12: η μετατροπή
▪ /12: η μετατροπή
Α/Μ σε ΕΜΕ
Α/Μ σε ΕΜΕ
6,00*30%=1,8 ΕΜΕ
7,50*30%=2,25 ΕΜΕ
Η συνολική απασχόληση Η συνολική απασχόληση
στην επιχείρηση κατά την στην επιχείρηση κατά την
περίοδο αναφοράς (15
περίοδο αναφοράς (12
μήνες) ανηγμένη σε 12
μήνες) ανηγμένη σε 12
μηνη περίοδο θα πρέπει μηνη περίοδο θα πρέπει
να προσθέτει 1,8 ΕΜΕ
να προσθέτει 2,25 ΕΜΕ
επιπλέον των ΕΜΕ της
επιπλέον των ΕΜΕ της
επιχείρησης του 2021.
επιχείρησης του 2021.

Αριθμός ανθρωπομηνών
(Α/Μ) που θα δηλωθούν
προς επιχορήγηση στις
κατηγορίες δαπάνης
ΚΔ1.1-ΚΔ1.2 για την
υλοποίηση
δραστηριοτήτων
επίτευξης Οροσήμου 3
Διάρκεια
δραστηριοτήτων
επίτευξης Οροσήμου 3
Αναγωγή Α/Μ σε ετήσια
βάση για να
υπολογιστούν οι ΕΜΕ
που εντάσσονται στις
κατηγορίες δαπάνης
ΚΔ1.1-ΚΔ1.2

30%
Τι ενέργειες οφείλει να
κάνει ο δικαιούχος για

Έστω ότι συνολικές ΕΜΕ
Έστω ότι συνολικές ΕΜΕ
επιχείρησης 2021 =40.
επιχείρησης 2021 =48.
Κατά την επαλήθευση
Κατά την επαλήθευση
του Οροσήμου 2, οι
του Οροσήμου 2, οι
συνολικές ΕΜΕ
συνολικές ΕΜΕ
απασχόλησης στην
απασχόλησης στην
επιχείρηση θα πρέπει
επιχείρηση θα πρέπει
κατ’ ελάχιστο να είναι
κατ’ ελάχιστο να είναι
ίσες με 41,8, με αναγωγή
ίσες με 50,25, με
σε 15μηνη βάση.
αναγωγή σε 12μηνη
Υπενθυμίζεται ότι η
βάση. Υπενθυμίζεται ότι
αύξηση της απασχόλησης
η αύξηση της
κατά 1,8 ΕΜΕ, θα αφορά
απασχόλησης κατά 2,25
ειδικότητες συναφείς με
ΕΜΕ, θα αφορά
τις απαιτήσεις του Έργου ειδικότητες συναφείς με
και οι σχετικές
τις απαιτήσεις του Έργου
προσλήψεις θα πρέπει να
και οι σχετικές
έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις θα πρέπει να
μετά την υποβολή της
έχουν πραγματοποιηθεί
πρότασης.
μετά την υποβολή της
πρότασης.
6
9

3

3

[(12/3) * 6] /12 = 2,00
[(12/3) * 9] /12 = 3,00
ΕΜΕ,
ΕΜΕ,
Όπου:
Όπου:
▪ [(12/3) * 6]: η
▪ [(12/3) * 9]: η
αναγωγή των 6 Α/Μ
αναγωγή των 9 Α/Μ
σε ετήσια βάση
σε ετήσια βάση
/12: η μετατροπή Α/Μ σε /12: η μετατροπή Α/Μ σε
ΕΜΕ
ΕΜΕ
2,00*30%=0,6 ΕΜΕ
3,00*30%=0,9 ΕΜΕ
Η συνολική απασχόληση Η συνολική απασχόληση
στην επιχείρηση κατά την στην επιχείρηση κατά την

την επιβεβαίωση
κάλυψης της
υποχρέωσης κατά την
υποβολή του Αιτήματος
3ης Επαλήθευσης

περίοδο αναφοράς (3
μήνες) ανηγμένη σε 12
μηνη περίοδο θα πρέπει
να προσθέτει 0,6 ΕΜΕ
επιπλέον των ΕΜΕ της
επιχείρησης του 2021.

περίοδο αναφοράς (3
μήνες) ανηγμένη σε 12
μηνη περίοδο θα πρέπει
να προσθέτει 0,9 ΕΜΕ
επιπλέον των ΕΜΕ της
επιχείρησης του 2021.

Έστω ότι συνολικές ΕΜΕ
Έστω ότι συνολικές ΕΜΕ
επιχείρησης 2021 =40.
επιχείρησης 2021 =48.
Κατά την επαλήθευση
Κατά την επαλήθευση
του Οροσήμου 3, οι
του Οροσήμου 3, οι
συνολικές ΕΜΕ
συνολικές ΕΜΕ
απασχόλησης στην
απασχόλησης στην
επιχείρηση θα πρέπει
επιχείρηση θα πρέπει
κατ’ ελάχιστο να είναι
κατ’ ελάχιστο να είναι
ίσες με 40,6, με αναγωγή
ίσες με 48,90, με
σε 3μηνη βάση.
αναγωγή σε 3μηνη βάση.
Υπενθυμίζεται ότι η
Υπενθυμίζεται ότι η
αύξηση της απασχόλησης αύξηση της απασχόλησης
κατά 0,6 ΕΜΕ, θα αφορά κατά 0,9 ΕΜΕ, θα αφορά
ειδικότητες συναφείς με
ειδικότητες συναφείς με
τις απαιτήσεις του Έργου τις απαιτήσεις του Έργου
και οι σχετικές
και οι σχετικές
προσλήψεις θα πρέπει να προσλήψεις θα πρέπει να
έχουν πραγματοποιηθεί
έχουν πραγματοποιηθεί
μετά την υποβολή της
μετά την υποβολή της
πρότασης.
πρότασης.

