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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Πρόσκληση  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων της 
πράξης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη 
δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές 
παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΟΠΣ 5030537)  

Β’ Κύκλος 

Αρ. Πρόσκλησης 6/2020 

 

Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00 συνήλθε η Επιτροπή Ενστάσεων που 
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 331/14-9-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΑΤΤΑ, 
αποτελούμενη από τους: 

- Μάριο Καμμένο  
- Μιχάλη Μινόπουλο 
- Ιωάννη Προβελέγγιο 

προκειμένου να εξετάσει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των ενστάσεων που υποβλήθηκαν. 

Στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτοκ. 6/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων 
ωφελουμένων της πράξης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη 
δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των 
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 
(ΟΠΣ 5030537) – Β΄ Κύκλος ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου της πληρότητας των αιτήσεων 
συμμετοχής και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών των ωφελούμενων, καθώς και της 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων και συγκροτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 
Ωφελουμένων, ο οποίος περιλαμβάνει τους επιλεγέντες, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες. 
Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πράξης 
https://hatta-edu.gr/programs με την επισήμανση ότι όσοι ωφελούμενοι το επιθυμούσαν 
μπορούσαν να υποβάλλουν ένσταση. Οι ενστάσεις γίνονταν δεκτές για το χρονικό διάστημα από 
27/3/2021 έως 31/3/2021 και ώρα 15:00 και μπορούσαν να αποσταλούν στο e-mail 
project@hatta.gr. Σημειώνεται ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν προς αντιμετώπιση 
της πανδημίας του COVID-19 δεν ήταν δυνατή η έγγραφη κατάθεση των ενστάσεων στα γραφεία 
του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ). 

Συνολικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τρεις ενστάσεις και συγκεκριμένα:  

1. Η ένσταση με αριθμό ΚΑΥΑΣ HA-LPRJ-6837-JZDL, η οποία κατατέθηκε στις 29/3/2021 με e-
mail.  

2. Η ένσταση με αριθμό ΚΑΥΑΣ HA-NPHO-1337-NLJR, η οποία κατατέθηκε στις 29/3/2021 με e-
mail.  

https://hatta-edu.gr/programs
mailto:project@hatta.gr
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3. Η ένσταση με αριθμό ΚΑΥΑΣ HA-RAUU-5850-LBGI, η οποία κατατέθηκε στις 31/3/2021 και 
ώρα 10:36 με e-mail.  
 

Η Επιτροπή Ενστάσεων, αφού προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο και εξέτασε το εμπρόθεσμο και το 
βάσιμο των αντιρρήσεων αποφάνθηκε ότι: 

1. Απορρίπτεται η ένσταση με αριθμό ΚΑΥΑΣ HA-LPRJ-6837-JZDL, καθώς ο υποψήφιος 
ωφελούμενος βάσει της βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης που προσκόμισε 
συμφώνησε σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στις 22/03/2021. Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 
της πρόσκλησης απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δράση είναι οι υποψήφιοι 
να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και 
να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Επίσης σύμφωνα με το σημείο 10 της 
παραγράφου 5.4 της πρόσκλησης ο φάκελος δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου πρέπει να 
περιέχει:  
Το Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Αντί της προσκόμισης του 
Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του 
Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της 
εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία 
διεξαγωγής της. ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης 
και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση που 
δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο 
ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει 
περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία παράταση η προθεσμία υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων ήταν 
έως τις 14/12/2020.  

2. Απορρίπτεται η ένσταση με αριθμό ΚΑΥΑΣ HA-NPHO-1337-NLJR, καθώς τα συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά κατατέθηκαν εκπρόθεσμα. 

3. Απορρίπτεται η ένσταση με αριθμό ΚΑΥΑΣ HA-RAUU-5850-LBGI, καθώς ο υποψήφιος 
ωφελούμενος βάσει της βεβαίωσης εξατομικευμένης παρέμβασης που προσκόμισε 
συμφώνησε σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στις 21/12/2020. Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 
της πρόσκλησης απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δράση είναι οι υποψήφιοι 
να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και 
να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Επίσης σύμφωνα με το σημείο 10 της 
παραγράφου 5.4 της πρόσκλησης ο φάκελος δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου πρέπει να 
περιέχει:  
Το Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Αντί της προσκόμισης του 
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Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του 
Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της 
εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία 
διεξαγωγής της. ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης 
και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση που 
δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο 
ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει 
περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία παράταση η προθεσμία υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων ήταν 
έως τις 14/12/2020.  

 

Το παρόν πρακτικό παραδίδεται στην επιτροπή επιλογής για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες. 

 

Η Επιτροπή Ενστάσεων 

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 

Μάριος Καμμένος   

Μιχάλης Μινόπουλο  

Ιωάννης Προβελέγγιο  

 


