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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΑΞΟΝAΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 15-24 ΕΤΩΝ»
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1.

του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-042005)
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1.2.

του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/27-012015)

1.3.

του Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/A/21.09.2015) «Διορισμός Πρωθυπουργού».

1.4.

του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/A/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.5.

της με αριθμ. 34681/ 27-03-2015 (ΦΕΚ 178/27-03-2015) Απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού,
με θέμα «Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού».

1.6.

Την αριθμ 53684/EΥΘΥ 460 ΥΑ (ΦΕΚ948/ 29-05-2015) «Διάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014».

1.7.

Την

με

αριθμ.

Οικονομίας,

75385/15-07-2015

Υποδομών,

Προϊσταμένων

Ναυτιλίας

Μονάδων

Υπουργικής
και

«Ειδικής

Απόφασης

Τουρισμού

Υπηρεσίας

με

του

θέμα

Διαχείρισης

Υπουργού

«Τοποθέτηση
Επιχειρησιακού

Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”».
1.8.

της με αριθμ. 25568/110/29-7-2013 (ΦΕΚ 1877/Β/31-07-2013) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο
Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους
των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων.

2. Το

Ν.

4314/2014

για

τη

διαχείριση,

τον

έλεγχο

και

εφαρμογή

αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
3. Την με αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με
θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.4314/2014 καθώς και τη
σχετική αλληλογραφία.
4. Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβούλιου
5. Τη με αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/ 17−12−2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού,

Εκπαίδευση

&

Δια

Βίου

Μάθηση

2014-2020»

(Κωδικός

CCI

2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Την

Υπουργική

Απόφαση

Συστήματος

Διαχείρισης

με

αριθμό

81896/ΕΥΘΥ712/31.07.2015.
7. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ
2014-2020 σύμφωνα

με τις Αποφάσεις/Συμπεράσματα της 1ης συνεδρίασης της

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, 1η Ιουλίου 2015.
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8. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 σύμφωνα με τις Αποφάσεις/Συμπεράσματα της
1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, 1η Ιουλίου 2015.

ΚΑΛΕΙ
Τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

για την υποβολή

πρότασης έργου (πράξης), προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του
παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1. Η πράξη αφορά την ένταξη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, νέων
ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(ΕΑΕΚ), προκειμένου

να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε

πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training), ώστε να προετοιμαστεί
κατάλληλα για την ένταξή του στην αγορά εργασίας. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του δυϊκού συστήματος της
Μαθητείας. Οι μαθητές φοιτούν σε τεχνικές ειδικότητες που συνδέονται με
επαγγέλματα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η πρακτική
άσκηση τους διαρκεί όσο και η θεωρητική εκπαίδευση (4 εξάμηνα) και είναι
υποχρεωτική για όλους τους νέους. Οι ειδικότητες, ο τρόπος λειτουργίας των EΠΑ.Σ
καθώς και η διάρκεια (έναρξη και λήξη) των εξαμήνων πρακτικής άσκησης, διέπεται
από τις διατάξεις σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν
περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης, να έχουν εγγραφεί ως
άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να έχει καταρτιστεί για αυτούς Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Η
παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στο Σύστημα «Εγγύηση για την Νεολαία».
1.2. O δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας
που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013.
1.3. O δικαιούχος θα πρέπει να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του
δικαιούχου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του
Καν. (ΕΕ) 1303/2013.
1.4. O δικαιούχος οφείλει να τηρεί το σύνολο των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων
αποτελεσμάτων σχετικά με συμμετέχοντες σε πράξεις ΕΚΤ (Παράρτημα Ι Καν.
1304/2013), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Προγραμματικής
Περιόδου 2014-2020 αναφορικά με τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών
δεδομένων. Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις εγγραφής και
αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι
αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθ.125
παρ.2δ και ε του Καν. 1303/2013.
1.5. Ο δικαιούχος οφείλει:
(i)

Για τους ωφελούμενους της πράξης, να εξασφαλίσει σύστημα συλλογής,
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επεξεργασίας, αποθήκευσης και

μεταβίβασης

δεδομένων συμμετεχόντων

(microdata), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013
(άρθρο 125, παρ.2, στοιχεία δ & ε) και του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013
(άρθρα 5, 19 και Παραρτήματα Ι & ΙΙ), προκειμένου να διασφαλίζεται η
ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και η έγκαιρη
ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
(ii)

Να τηρεί τις απαιτήσεις του Ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις
αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι
αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1

Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εμπίπτει στον ακόλουθο θεματικό στόχο,
επενδυτική

προτεραιότητα,

τύπο

δράσης,

πεδίο

παρέμβασης

και

οικονομική

δραστηριότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Πίνακας 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ανάπτυξη Ανθρώπινου

ΚΩΔ.

3

ΚΩΔ.

3

ΚΩΔ.

8

ΚΩΔ.

8.2 ΠΑΝ

ΚΩΔ.

i

ΚΩΔ.

3.8.2.1.Π.07

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

ΚΩΔ.

103

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΚΩΔ.

0

ΚΩΔ.

24

Δυναμικού Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 3-Διευκόλυνση της
Πρόσβασης των νέων έως 29 ετών
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 8-Προώθηση της διατηρήσιμης και
ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.2 ΠΑΝ- Βιώσιμη ένταξη
στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ειδικότερα για αυτούς
που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο

κοινωνικού

περιθωριοποιημένες

αποκλεισμού
κοινότητες

και

μεταξύ

των
άλλων

νέων

από

μέσω

της

υλοποίησης «Εγγύησης για την νεολαία»
i. Αύξηση της απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

της

αυτοαπασχόλησης & βελτίωση
των

δεξιοτήτων

των

νέων

NEETS 15 έως 24 ετών
ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/

Προγράμματα μαθητείας για

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

νέους 15-24 ετών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Άλλες μη προσδιοριζόμενες
υπηρεσίες
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2.2

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των
σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
Πίνακας 2: Δείκτες εκροών

Ε.Π:

Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

3

3

ΕΚΤ

8.2 ΠΑΝ

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΑΜΕΙΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗ

ΕΚΡΟΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Τ4844

Συμμετέχοντες έως
24 ετών

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

4.000

1.600

2.400

ΔΕΝ

Αριθμός

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελέσματος
Ε.Π:

Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

3

3

ΕΚΤ

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΑΜΕΙΟ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

8.2 ΠΑΝ

ΔΕΙΚΤΗ

ΕΚΡΟΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

άνεργοι συμμετέχοντες
που ολοκληρώνουν την

CR01

παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την

Αριθμός

ΔΕΝ

3.720

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΠΑΝ
άνεργοι συμμετέχοντες
που λαμβάνουν
προσφορά εργασίας,

CR02

συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, μαθητεία ή

Αριθμός

πρακτική άσκηση αμέσως

ΔΕΝ

2.080

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
άνεργοι συμμετέχοντες
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή
που αποκτούν
εξειδίκευση, ή που

CR03

κατέχουν θέση
απασχόλησης

Αριθμός

ΔΕΝ

1.760

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που

CR04

ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την
ΠΑΝ

Αριθμός

ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

3.720

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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Ε.Π:
3

Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

3

ΕΚΤ

8.2 ΠΑΝ

μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που
λαμβάνουν προσφορά

CR05

εργασίας, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης, μαθητείας ή

Αριθμός

πρακτικής άσκησης,

ΔΕΝ

2.080

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
μακροχρόνια άνεργοι
συμμετέχοντες που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή
που αποκτούν

CR06

εξειδίκευση, ή που
κατέχουν θέση

Αριθμός

απασχόλησης,

ΔΕΝ

1.760

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που
βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή

CR07

κατάρτισης οι οποίοι
ολοκληρώνουν την

Αριθμός

ΔΕΝ

2.800

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

παρέμβαση που
υποστηρίζεται από την
ΠΑΝ
οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που
βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή
κατάρτισης οι οποίοι

CR08

λαμβάνουν προσφορά
εργασίας, συνεχιζόμενης

Αριθμός

ΔΕΝ

600

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

εκπαίδευσης, μαθητείας ή
πρακτικής άσκησης
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους
οικονομικά μη ενεργοί
συμμετέχοντες που
βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, που

CR09

συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/ κατάρτιση,
που αποκτούν
εξειδίκευση ή που
κατέχουν θέση
απασχόλησης,

Αριθμός

ΔΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

600

ΑΔΑ: ΒΖΑΒ4653Ο7-035
7

Ε.Π:
3

Α.Π.

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

3

ΕΚΤ

8.2 ΠΑΝ

συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης,
αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3.1 Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη, ανά Άξονα Προτεραιότητας, που διατίθεται
για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των
16.000.000€, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και κατανέμεται ενδεικτικά
ανά Άξονα προτεραιότητας και κατά κατηγορία περιφέρειας, θεματικό στόχο,
επενδυτική προτεραιότητα και ειδικό στόχο ως ακολούθως:
Πίνακας 5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8.2 ΠΑΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: i

Α/Α

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
/ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

16.000.000

103/3.8.2.1.Π.07:Προγράμματα
μαθητείας για νέους 15-24
ετών
ΣΥΝΟΛΟ
1

3.2

16.000.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης και να προβεί σε αιτιολογημένη
ανάκληση

ισχύος

της

πρόσκλησης,

ενημερώνοντας

σε

κάθε

περίπτωση

τους

δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).

4
4.1

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων
πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2018.

1

όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής
συνδρομής
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4.2

Οι

κανόνες

επιλεξιμότητας

των

δαπανών

των

συγχρηματοδοτούμενων

πράξεων

προσδιορίζονται στην υπ. αριθμ. 81986/EΥΘΥ 712/31.7.2015 Υπουργική Απόφαση
του Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020.
4.3

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες,
ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.

5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ–ΕΣΠΑ 20142020. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ:
5.1.1 Αφ ενός τα στελέχη του δικαιούχου για τη συμπλήρωση του δελτίου και
5.1.2 αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης
Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική
δ/νση logon.mnec.gr.
Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 20072013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
logon.mnec.gr,
πριν
την
υποβολή
της
αίτησης
χρηματοδότησης.
5.2

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση
χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ στη διεύθυνση, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, από την 19/10/2015 έως την
16/11/2015 και ώρα 16.00. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης
εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

5.3

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης
χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i)

Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση

και

βρίσκεται

δημοσιευμένη

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http://www.epanad.gov.gr και http://www.edulll.gr
(ii)

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου
επισυνάπτονται

στην

παρούσα

πρόσκληση.

Το

Τεχνικό

Δελτίο

Πράξης

συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
(iii)

Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

(iv)

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(v)

Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου «ΟΑΕΔ» να
υλοποιήσει την πράξη.
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(vi)

Διοικητική Ικανότητα/Επάρκεια Οργανωτικής Δομής

(vii)

Διοικητική Ικανότητα/Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

(viii)

Επιχειρησιακή Ικανότητα/Επάρκεια ομάδας έργου

(ix)

Επιχειρησιακή Ικανότητα/Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

(x)

Χρηματοοικονομική Ικανότητα

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά
έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα,
υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή
(π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π.

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" Κοραή 4, Αθήνα 105 64, τις ώρες 09:00 έως
16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.
6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, σύμφωνα με τις ανωτέρω
απαιτήσεις του κεφαλαίου 4, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί
τα παρακάτω βήματα:
6.1

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ σε δύο
στάδια:
Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης
Β’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα
κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα
πρόσκληση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία :
Άμεση Αξιολόγηση
Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από
την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας
και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου, από την αρμόδια
διαχειριστική αρχή, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προτάσεων από τους δικαιούχους. [παρ. 2, άρθρο 20, ν.
4314/2014]

6.2

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ σχετικά με
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο
αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την
επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:
α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της
αξιολόγησης
β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της
αξιολόγησης, στην περίπτωση άμεσης αξιολόγησης.
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Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από το Δικαιούχο και
όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της
πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον δικαιούχο.
Η ΔΑ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της
εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ και κοινοποιούνται
στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε εργάσιμων
(15) ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η
οποία συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Δεν μπορούν να
συμμετέχουν στην τριμελή επιτροπή ούτε σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εξέτασης
των ενστάσεων, στελέχη της ΔΑ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της
συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι
τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω
της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Αν η υποβληθείσα ένσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ (άμεση ή
συγκριτική αξιολόγηση) γίνει δεκτή, η ΔΑ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.
Αν η υποβληθείσα ένσταση αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης τότε :


Στην περίπτωση εφαρμογής άμεσης αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση της εξέτασης
των ενστάσεων, οι προτάσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση μετά την
αποδοχή των ενστάσεων είναι αυτές που αξιολογήθηκαν θετικά ανάλογα με τη
σειρά υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησής τους μέχρι εξαντλήσεως της
συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Για αυτές
τις προτάσεις η ΔΑ εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης

6.3

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου
της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.

6.4

Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π.: του τίτλου των πράξεων που
εντάσσονται

στο

Ε.Π.,

των

δικαιούχων

αυτών,

καθώς

και

του

ποσού

της

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

7
7.1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την
συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες
Ελευθερία Ευθυμίου και

Χατζηδάβαρη Μαρία,

τηλέφωνα 210-5201200, e-mail:

elefthimiou@mou.gr και mxatzidavari@mou.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε
πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση
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ΤΔΠ/Υ, πίνακα επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών παρακολούθησης φυσικού
αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα
αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.epanad.gov.gr και http://www.edulll.gr
7.2

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το
σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική
πληροφορία.

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Γιώργος Ιωαννίδης

Συνημμένα:
1. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων
2. Παράρτημα IΙΙ: Ειδικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων Πράξεων ΕΚΤ, το οποίο παρατίθεται
εφόσον

για

τις

πράξεις

απαιτείται

η

συλλογή

δεδομένων

μεμονωμένων

συμμετεχόντων (microdata) και συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα για τις πράξεις
ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου, προκειμένου οι δικαιούχοι να ενημερωθούν για
τα στοιχεία που θα πρέπει να συλλέξουν. Τα παρακάτω συνημμένα βρίσκονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr.
3. Υπόδειγμα Αίτησης χρηματοδότησης
4. Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης και οδηγίες συμπλήρωσης
5. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
6. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης
7. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης
8. ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020.
9. Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική
ικανότητα του δικαιούχου.
10. Η υπ’ αριθμ. 81986/EΥΘΥ 712/31.7.2015 Υπουργική Απόφαση του Συστήματος
Διαχείρισης
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΚΤ
2. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ
3. Γραφείο Υποδιευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
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4. Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Α1.1, Β1.1, Γ, Κ.Φ.
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κας Ο. Αντωνοπούλου
2. Διεύθυνση Απασχόλησης, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, υπόψη κας Αθ. Διακουμάκου, Σταδίου 29, 101 10, Αθήνα
3. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπόψη κου Αλ. Πουρνιά, Σταδίου 29, 101 10,
Αθήνα
4. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα
5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 105 57 Αθήνα
6. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64,
Αθήνα

ΙΙ.2: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ι.ΚΩΔΙΚΟΣ
1. ΜΟΡΦΗ
2. ΤΥΠΟΣ
3.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

1.1

01. Μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση

1.1

01. Μεγάλες αστικές περιοχές

1.2

02. Μικρές αστικές περιοχές

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ

07. Δεν εφαρμόζεται

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
4.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ

5.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1.1

08. Δεν εφαρμόζεται

1.1

24

1.1

6.

ΙΙ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

EL11 - ANATOΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΘΡΑΚΗ

1.2

EL12 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1.3

EL21 - ΗΠΕΙΡΟΣ

1.4

EL14 - ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1.5

EL23 - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1.6

EL13 - ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)

1.7

EL22 - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1.8

EL25 - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1.9

EL41 - Β. ΑΙΓΑΙΟ

1.10

EL43 - ΚΡΗΤΗ

1.11

EL30 - ΑΤΤΙΚΗ

1.12

EL24 - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1.13

EL42 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
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7. ΚΑΔ

/ NACE

8. ΕΙΔΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

1.1
1.1

