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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 
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ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ  

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ  
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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/22-04-2005) 

1.2. του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) 

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. 75385/15-07-2015 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Μονάδων «Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης 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. Την υπ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20-5-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με 

αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 

και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το 

ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις 

κατάρτισης”. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 37156/18953/20-05-2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
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Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 107900/12.04.2001 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 599/21-5-2001) ως ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 

3614/2007».  

7. 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. 

8. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015. 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 4.11672/οικ.6.1809/16-04-2014 επιστολή του Υπουργού Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, σχετικά με τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020. 

10. Τη με αριθμ. πρωτ. DG EMPL/F3/KY/CS/15-05-2014 απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

11. Τη με αριθμ. Πρωτ. 4.16696/οικ.6.2436/03-06-2014, επιστολή της Γενικής Γραμματέως 

Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, 

σχετικά με τα ειδικά θέματα διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων καθώς και τις διαδικασίες 

ένταξης των αντίστοιχων πράξεων. 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 4.18065/οικ.6.2641/13-06-2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» προς την ΕΥΘΥ, σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των 

εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020. 

13. Την με αριθμ. πρωτ. 4.18167/6.2662/16-06-2014 επιστολή του ΟΑΕΔ σχετικά με τις 

εμπροσθοβαρείς δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 4.18517/οικ.6.2718/18-06-2014 επιστολή της Γενικής Γραμματέως 

Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, 

σχετικά με την υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020. 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 32499/ΕΥΘΥ 686/24-06-2014 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ 

4.19295/6.2887/25.06.2014) επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με 

την οποία δίνεται η σύμφωνη γνώμη για τη διαδικασία υλοποίησης της εμπροσθοβαρούς πράξης. 

16. Την με αριθμ. πρωτ. 4.19331/6.2894/25-06-2014 επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ, σχετικά με την 

υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020. 

17. Τη με αρ. πρωτ. 4.19760/οικ.6.2965/30-6-2014 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδ. ΝΕΟΕΠ03 στο δικαιούχο 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την υποβολή προτάσεων πράξεων 

στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

δυναμικού», προκειμένου οι εν λόγω πράξεις να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των 

εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΑΝΑΔ. 

18. Τις υπ’ αρίθμ. 4.21860/6.3277/19-09-2014, 4.27099/οικ.6.4443/19-9-2015 & 

4.27100/οικ.6.4444/19-09-2014 αποφάσεις ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 
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Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου με κωδ. ΟΠΣ 485201,485203 και 485215 αντίστοιχα ως έργα 

υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014—2020. 

19. Την επιστολή (αρ. πρωτ .ΕΥΔ 933/12-5-2015) της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, σχετικά με την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων με 

κωδικούς κωδ. ΟΠΣ 485201,485203 και 485215 με σκοπό τον ανασχεδιασμό τους. 

20. Τις υπ’ αρίθμ. 5.12440/6.1789/15-05-2015, 5.12925/οικ.6.1855/15-05-2015 & 

5.12924/οικ.6.1854/15-05-2015 ανακλήσεις των Αποφάσεων Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου με κωδ. ΟΠΣ 485201,485203 και 

485215 αντίστοιχα. 

21. Την από 10-11-2015 επιστολή του Ειδικού Γραμματέα κ. Γ. Ιωαννίδη προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή με θέμα τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε αναφορικά με τον ανασχεδιασμό και την 

ενεργοποίηση της εμπροσθοβαρούς δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 

ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»  

22.  Το από 03-12-2015 αίτημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης προς τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, σχετικά με την 

ανάγκη έκδοσης Πρόσκλησης εκ νέου της εμπροσθοβαρούς δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» 

23. Την από 10-12-2015 σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ref. 

Ares(2015)5729703/10-12-2015) για την εκ νέου έκδοση της Πρόσκλησης της εμπροσθοβαρούς 

δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» 

 

Κ Α Λ Ε Ι 

Την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΥΕ-ΕΚΤ), 

είτε μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη, για την υποβολή πρότασης έργου (πράξης), προκειμένου να 

ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1.1.  Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή τουλάχιστον σε 26.000 άνεργους ηλικίας 29-64 

ετών υπηρεσιών κλαδικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης. 

Η πράξη διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προαναφερόμενων 

ηλικιακών ομάδων ως προς: 

• Το επίπεδο εκπαίδευσης και τα προσόντα των ανέργων:  

α) τους ανέργους με χαμηλά τυπικά προσόντα που καλύπτουν έως την ολοκλήρωση της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  

β) τους ανέργους  που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(απόφοιτοι ΙΕΚ), είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 

• Τους κλάδους στους οποίους θα αφορούν οι δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τους κλάδους εκείνους 

που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.  

1.2. Ο δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
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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, 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 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο θεματικό στόχο, 

επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο, κατηγορία περιφέρειας (ών) ανά Άξονα 

Προτεραιότητας. 

Πίνακας 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

ΚΩΔ

.  
3 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΩΔ

.  
2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  
ΚΩΔ

.  
1 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Μετάβαση  
ΚΩΔ

.  
2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  
ΚΩΔ

.  
3 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -   

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτκής 

απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 
ΚΩΔ

. 
08 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Πρόσβαση των ατόμων που 

αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 

ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση 

και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

ΚΩΔ

. 
8i 
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ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων 

που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, 

γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

ΚΩΔ

. 
ii 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΩΔ

.  
4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Μετάβαση  
ΚΩΔ

.  
2 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -   

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτκής 

απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 
ΚΩΔ

. 
08 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Πρόσβαση των ατόμων που 

αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 

ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση 

και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

ΚΩΔ

. 
8i 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων 

που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, 

γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

ΚΩΔ

. 
ii 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΩΔ

.  
5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  
ΚΩΔ

.  
3 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: -   

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτκής 

απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 
ΚΩΔ

. 
08 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Πρόσβαση των ατόμων που 

αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 

ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς 

εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση 

και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

ΚΩΔ

. 
8i 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων 

που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, 

γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

ΚΩΔ

. 
ii 

 

2.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 

δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  
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Πίνακας 2: Δείκτες εκροών  

 

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για 
ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO01  

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

14.398 5.759 8.639 

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για 

ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO02  Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

8.638 3.455 5.183 

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4854  
Άνεργοι που δεν έχουν 
ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Αριθμός 
Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

8.638 3.455 5.183 

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO01  

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός Μετάβαση 4.358 1.743 2.615 

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO02  Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός Μετάβαση 2.615 1.046 1.569 

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4854  

Άνεργοι που δεν έχουν 

ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Αριθμός Μετάβαση 2.615 1.046 1.569 

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
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CO01  

Άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.992 1.997 2.995 

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO02  Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.995 1.198 1.797 

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4854  
Άνεργοι που δεν έχουν 
ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.995 1.198 1.797 

Ε.Π:3 Α.Π.4 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO01  

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 

των μακροχρόνια 

ανέργων 

Αριθμός Μετάβαση 1.657 663 994 

Ε.Π:3 Α.Π.4 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO02  Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός Μετάβαση 995 398 597 

Ε.Π:3 Α.Π.4 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4854  
Άνεργοι που δεν έχουν 
ενταχθεί στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Αριθμός Μετάβαση 995 398 597 

Ε.Π:3 Α.Π.5 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CO01  

Άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων 

Αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

595 238 357 

Ε.Π:3 Α.Π.5 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΔΑ: 6ΥΖ54653Ο7-ΖΣ4
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CO02  Μακροχρόνια άνεργοι Αριθμός 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

357 143 214 

Ε.Π:3 Α.Π.5 ΤΑΜΕΙΟ:ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

T4854  
Άνεργοι που δεν έχουν 
ενταχθεί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

357 143 214 

 

Πίνακας 3: Δείκτες αποτελέσματος  

Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CR03  

Συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

% 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

9.359   

 Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CR03  

Συμμετέχοντες που αποκτούν 

εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

% Μετάβαση 2.833   

 Ε.Π:3 Α.Π.2 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CR03  
Συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

% 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.245   

 Ε.Π:3 Α.Π.4 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CR03  
Συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

% Μετάβαση 1.077   

 Ε.Π:3 Α.Π.5 ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8i 

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

     ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

CR03  
Συμμετέχοντες που αποκτούν 
εξειδίκευση αμέσως μετά τη 
λήξη της συμμετοχής τους 

% 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

 387   
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

3.1   Η συγχρηματοδοτούμενη - όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής - δημόσια δαπάνη 

που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, κατανέμεται κατά πεδίο 

παρέμβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας ως ακολούθως:  

 

Πίνακας 5 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 

ΚΩΔ: 3 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΩΔ: 5 

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ: - 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) (4) 

102:Πρόσβαση στην απασχόληση για 

τους ανέργους και αέργους, 
συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια άνεργων και των 
ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από 
την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων 

μέσω πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και στήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού 

5.8.1.2.02:Κατάρτιση 

και πιστοποίηση 
ανέργων σε κλάδους 

αιχμής 

Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,225,215 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΩΔ: 4 

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ: - 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / 
 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) (4) 

102:Πρόσβαση στην απασχόληση για 
τους ανέργους και αέργους, 
συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια άνεργων και των 
ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από 

την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω πρωτοβουλιών για την 
απασχόληση και στήριξης της 

κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού 

4.8.1.2.02:Κατάρτιση 
και πιστοποίηση 

ανέργων σε κλάδους 
αιχμής 

Μετάβαση 3,410,172 

ΑΔΑ: 6ΥΖ54653Ο7-ΖΣ4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΩΔ: 2 

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ: - 

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ / 
 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ/ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) (4) 

102:Πρόσβαση στην απασχόληση για 
τους ανέργους και αέργους, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια άνεργων και των 
ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από 
την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων 

μέσω πρωτοβουλιών για την 
απασχόληση και στήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού 

2.8.1.2.02: Κατάρτιση 
και πιστοποίηση 

ανέργων σε κλάδους 

αιχμής 
 

Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

29,625,658 

102:Πρόσβαση στην απασχόληση για 
τους ανέργους και αέργους, 
συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια άνεργων και των 
ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από 

την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και στήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού 

2.8.1.2.02: Κατάρτιση 
και πιστοποίηση 

ανέργων σε κλάδους 
αιχμής 

Μετάβαση 8,966,777 

102:Πρόσβαση στην απασχόληση για 
τους ανέργους και αέργους, 
συμπεριλαμβανομένων των 

μακροχρόνια άνεργων και των 
ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από 
την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων 

μέσω πρωτοβουλιών για την 

απασχόληση και στήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού 

2.8.1.2.02: Κατάρτιση 
και πιστοποίηση 

ανέργων σε κλάδους 
αιχμής 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

10,272,178 

 

3.2 Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και 

κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, 

ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας 

(ιστοσελίδας του ΕΠ).  

3.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ή έως το 120% αυτής, στις περιπτώσεις που από 

την αξιολόγηση των προτάσεων προκύπτει ισοβαθμία σε σχέση με την τελευταία προς ένταξη 

πρόταση. 
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4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 

πράξεων ορίζεται η 31/12/2017. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να 

συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.  

4.2 Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν 

έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές. 

4.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται 

στην με αρ. Πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/24.08.2014 Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες 

Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».  

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

5.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: 

5.1.1 αφ ενός τα στελέχη του  Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  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 2007-2013, θα 

πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση 

χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"» στη διεύθυνση 

Κοραή 4 , Αθήνα 105 64 από την 04-01-2016 έως την 29-02-2016 ώρα 16.00. 

Δε θα γίνονται δεκτές οι 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: 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

 01. Αίτηση Χρηματοδότησης 

 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο οποίο θα αναλύεται επαρκώς η μεθοδολογία υλοποίησης 

της πράξης έτσι ώστε να αποτυπώνεται π.χ. πως θα διεξάγεται η συμβουλευτική, η 

ανάλυση του κόστους της πράξης, κ.α. 

Επιπλέον, θα υποβληθεί τεκμηρίωση για τον προσδιορισμό των κλάδων αιχμής, 

δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η άρση της αυτοδέσμευσης σχετικά με το 

Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.  

 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 

 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 

ΑΔΑ: 6ΥΖ54653Ο7-ΖΣ4
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 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 

 60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής 

 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 

 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου 

 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και 

δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι για την υλοποίηση της πράξης η ΕΥΕ ΕΚΤ δύναται να συμπράξει με 

λοιπούς φορείς, θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης, η ΕΥΕ ΕΚΤ: 

 να τεκμηριώνει την επιχειρησιακή και διοικητική ικανότητα και των λοιπών εταίρων. Συνεπώς, τα 

στοιχεία τεκμηρίωσης της επάρκειας τυχόν εταίρων, σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης θα 

πρέπει να υποβληθούν από την ΕΥΕ μαζί με τα δικά της δικαιολογητικά, ως δικαιούχου.  

 να καταθέσει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους συμπράττοντες φορείς στο οποίο να 

περιγράφεται ο διακριτός ρόλο του κάθε εταίρου.  

 Στην περίπτωση που μέρος της πράξης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με ιδία μέσα, θα 

υποβληθεί Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.  

Στο ΤΔΠ στα στοιχεία του δικαιούχου θα καταχωρηθούν τα στοιχεία της ΕΥΕ και στο Τμήμα Δ: Φυσικό 

Αντικείμενο, στη μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης (πεδίο 3) θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος 

με τον οποίο εμπλέκονται τυχόν λοιποί φορείς.  

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 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 με βάση 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 υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο. [παρ. 2, 
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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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 

81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015. 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.  

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 (15) εργάσιμων 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.  

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΔΑ που 

συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η 

ένσταση. Επιπλέον, 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, εφόσον γίνει αποδεκτή η 

ένσταση, η πρόταση επιλέγεται για χρηματοδότηση με βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων 

χρηματοδότησής και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ΔΑ εισηγείται την έκδοση Απόφασης 

Ένταξης της πράξης.  

6.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Ιωαννίδη Γιώργο σε συνέχεια προηγούμενης θετικής 

εισήγησης του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ.  

6.5 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. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των 

ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις κ.κ. Ελευθερία Ευθυμίου & Τζαβίδη 

Σπυριδούλα, τηλ. 210-5201200, e-mail: elefthimiou@mou.gr & stzavidi@mou.gr  

mailto:elefthimiou@mou.gr
mailto:stzavidi@mou.gr
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7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 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 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.edulll.gr και http://www.epanad.gr . 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 Ε.Π.  

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

 

 

 

Ιωαννίδης Γιώργος 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων 

2. Παράρτημα ΙΙ: 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 Απόφασης Ένταξης Πράξης 

6. Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 

7. ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΚΤ 

2. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ 

3. Γραφείο Υποδιευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

4. Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Α, Α1.1, Β1.2, Γ, Κ.Φ. 

 

Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, κας Ο. Αντωνοπούλου 

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Δ. Χαλικιά 

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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

Ο δικαιούχος και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς για τη διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης 

που θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλαμβάνουν την τήρηση των παρακάτω 

υποχρεώσεων : 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον 

αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν 

την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών 

μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της 

πράξης.  

(i) Να διασφαλίζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο των φορέων για τη διαχείριση και 

παρακολούθηση της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, καθώς οι ως άνω φορείς 

δεν ταυτίζονται με το δικαιούχο αυτής. 

(ii) Να λαμβάνουν έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της 

διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που 

εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την 

εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει αίτημα εξέτασης για 

τροποποιήσεις αυτής.  

(iii) Να ενημερώνουν έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της 

πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να 

αποστέλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της 

πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου.  

(iv) Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού  Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα των πράξεων που 

υλοποιούν και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που 

απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση 

πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου των πράξεων. 

(v) Να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν 

στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και 

να πραγματοποιούν διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για 

την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vi) Να εφαρμόζουν το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο 

εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.  

(vii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την δημιουργία 

συστήματος (είτε του φορέα τους είτε να έχουν πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό 

σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων 

δεικτών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες 
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(microdata), όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και 

επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση 

του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.  

Ο δικαιούχος και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς για τη διαχείριση και 

παρακολούθηση της πράξης, έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, 

επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων των συμμετεχόντων 

(microdata).  

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να λειτουργούν μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του 

τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 

των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.  

(ii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 

δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.  

(iii) Να υποβάλλουν (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Ε.Π. και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης στοιχεία για τους 

δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.  

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για 

όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και 

στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή 

Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 

όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να 

διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της 

πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

(i) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο 

αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία 

έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό 

συχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, 

ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.  

(ii) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του 

Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:  

α)  Να αναρτούν προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων 

υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω 

των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.  

β)  Να τοποθετούν μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο 

εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου 

http://www.espa.gr/
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υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική 

δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 821/2014, αναγράφουν την ονομασία 

και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και 

το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

γ)  Να λειτουργούν διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους θα αναρτούν στοιχεία της πράξης, 

όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και 

αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

δ)   Να τοποθετούν αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν 

εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών. 

ε)  Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, 

και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή 

της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού 

προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο 

πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο 

πλαίσιο αυτό. 

   

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

(i) Να τηρούν και να ενημερώνουν φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση 

της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, 

συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων/εντύπων που απαιτούνται σε πράξεις ΕΚΤ για τη 

συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηματολόγια, 

υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες.  

Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες 

και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση 

πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου 

που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική 

δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα 

διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο 

εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.  

(iii) Να τηρούν τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Ε.Π  ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη. 

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της 

πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.Α. (Στην περίπτωση που η 

υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός 

προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 
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Παράρτημα ΙΙΙ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ  

 

Οι δικαιούχοι πράξεων ΕΚΤ υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες που ορίζονται στην 

παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών για τη  

συλλογή δεδομένων που αφορούν στον κάθε συμμετέχοντα των πράξεών τους,  τόσο κατά την 

ημέρα εισόδου σε αυτές, η οποία είναι η ημέρα έναρξης της  υλοποίηση της πράξης (δείκτης εκροών) 

όσο και κατά την έξοδό του από αυτές (δείκτης αποτελέσματος).  

Τα εν λόγω δεδομένα καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα είτε από τους συμμετέχοντες είτε από 

τους δικαιούχους ή και από τους φορείς υλοποίησης ή και παρόχους των υπηρεσιών την στιγμή της 

συλλογής τους. 

Η καταχώρηση των στοιχείων δύνανται να γίνει είτε σε εγκατεστημένο σύστημα του δικαιούχου είτε 

σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι δικαιούχοι, οι φορείς 

υλοποίησης ή πάροχοι των υπηρεσιών  και οι συμμετέχοντες / ωφελούμενοι, ανάλογα με το επίπεδο 

επιλογής της καταχώρησης δεδομένων.  

Στο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα καταχωρούνται τα δεδομένα των συμμετεχόντων / 

ωφελουμένων, θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας τους, αποθήκευσης και διαβίβασής τους στο 

ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο συλλογής των δεδομένων των 

συμμετεχόντων / ωφελουμένων βρίσκονται στο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών που 

είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.espa.gr.  

Οι δικαιούχοι δύνανται να απευθυνθούν στα άτομα και στα τηλέφωνα που δηλώνονται στο κεφάλαιο 

5 της πρόσκλησης για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα δεδομένα των συμμετεχόντων / 

ωφελουμένων των πράξεών τους.  

Τα δεδομένα των συμμετεχόντων / ωφελουμένων που θα πρέπει να συλλέγονται και να 

καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα είναι αυτά που περιλαμβάνονται στο «Απογραφικό Δελτίο 

Ωφελουμένου κατά την είσοδο στην πράξη» και στο «Απογραφικό Δελτίο Ωφελουμένου κατά την 

έξοδο από την πράξη» του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τη συλλογή των δεδομένων επισυνάπτονται 

σχετικά ερωτηματολόγια: α) έντυπο I – Έναρξη προγράμματος και β)  έντυπο IΙ – Λήξη 

προγράμματος, τα οποία θα επεξεργαστεί ο Δικαιούχος με τη ΔΑ κατά την οριστικοποίηση της 

διαδικασίας συλλογής πριν την έναρξη υλοποίησης της πράξης. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ I – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 

ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» στο οποίο συμμετέχετε.  

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή 

στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.  

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν 

επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων 

από το ΕΚΤ Ενεργειών), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να 

εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και 

αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και 

αντίρρησης. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση. 

  

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:  

2. ΟΝΟΜΑ:  

3. Α.Φ.Μ.:  

4. ΑΜΚΑ:  

5. ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ημ/μήνας/έτος)  

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:  

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  

8. Τ.Κ.:  

9. ΔΗΜΟΣ:  

10. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

11. EMAIL:  

12. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε 

ό,τι από τα παρακάτω ίσχυε κατά την έναρξη συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. Συνεπώς όλα τα 

δεδομένα σας για την εργασιακή σας κατάσταση, το εκπαιδευτικό σας επίπεδο, το είδος του νοικοκυριού 

στο οποίο διαμένετε και την κοινωνική ομάδα στην οποία ενδεχομένως ανήκετε, θα πρέπει να 

απαντηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση που είχατε την ημέρα που 

προσληφθήκατε στο φορέα απασχόλησης.  
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13. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

13.1. Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ 
(συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν εργάζονται) 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

13.2. Είμαι 25 ετών και άνω, και εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα 
ανεργίας σε ισχύ και διάστημα ανεργίας πάνω από δώδεκα (12) συνεχείς μήνες (>12 
μήνες) 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

13.3. Είμαι κάτω των 25 ετών και εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα 
ανεργίας σε ισχύ και διάστημα ανεργίας πάνω από έξι (6) συνεχείς μήνες (>6 μήνες) 

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

14. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 

Συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή διά βίου μάθησης, 
επιδοτούμενο ή μη; 

(Επεξήγηση 1: Η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης τη χρονική στιγμή κατά την είσοδο σας σε αυτήν την πράξη 
του ΕΚΤ). 

(Επεξήγηση2: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης εννοεί μαθητές 
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε  
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε Σχολές 
Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους 

απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές σε Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε προγράμματα Κέντρων Δια Βίου 
Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση 

ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική, σπουδαστές 
Κολλεγίων, σπουδαστές Σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία  Πολιτισμού, 
Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ, και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.) 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

15. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 

Σημειώστε σε ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 

(την κατηγορία που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε) 

15.1.Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο  

15.2.Απόφοιτος /η Δημοτικού Σχολείου  

15.3.Απόφοιτος /η Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)  

15.4.Απόφοιτος/η Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)  

15.5.Απόφοιτος/η  ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που εποπτεύονται από άλλα 
Υπουργεία (Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ)   

 

15.6.Απόφοιτος /η ΑΕΙ/ΤΕΙ  

15.7.Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  

15.8.Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος  
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16. Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται 

Επεξήγηση 1: Εννοούνται τα νοικοκυριά που όλα τα μέλη τους 
(συμπεριλαμβανομένων και εσάς των ιδίων) είναι άνεργα, εγγεγραμμένα ή μη 

εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ, αναζητούντες ή μη αναζητούντες εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων παιδιών και συνταξιούχων, κάθε ηλικίας. 

Επεξήγηση 2: Στην περίπτωση που είστε ανύπανδροι φοιτητές κάτω των 25 ετών, δεν 
εργάζεστε και διαμένετε σε προσωρινά νοικοκυριά, τότε νοικοκυριό κατά την έννοια της 
ερώτησης θεωρείται  η μόνιμη κατοικία σας, δηλ. η κατοικία/νοικοκυριό των γονιών 
σας. Συνεπώς, αν κανείς από τους γονείς σας δεν εργάζεται, στην ερώτηση αυτή 

απαντάτε «ΝΑΙ»  

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ στην ερώτηση αυτή, παρακαλούμε απαντήστε και στην ερώτηση 17 

Εάν απαντήσατε ΟΧΙ στην ερώτηση αυτή, παρακαλούμε προχωρήστε στην ερώτηση 18 

NAI  OXI  

17. Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;  

Επεξήγηση: Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών και β) οι 

ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών που δεν εργάζονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι 
στον ΟΑΕΔ και ζουν τουλάχιστον με έναν από τους δύο γονείς τους γ) Οι ενήλικες κάτω 
των 25 ετών που είναι φοιτητές, ανύπανδροι, δεν εργάζονται και ζουν προσωρινά σε 
άλλο νοικοκυριό, θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο νοικοκυριό των γονιών τους 
κατά την έννοια της ερώτησης. 

NAI  OXI  

18. Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα; 

Επεξήγηση 1: Εννοείται το νοικοκυριό που αποτελείται από έναν ενήλικα γονέα (άνω 
των 18 ετών)  με ένα ή περισσότερα παιδιά.  

Επεξήγηση 2 Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών και β) οι 

ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών που δεν εργάζονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι 
στον ΟΑΕΔ και ζουν τουλάχιστον με έναν από τους δύο γονείς τους γ) Οι ενήλικες κάτω 

των 25 ετών που είναι φοιτητές, ανύπανδροι, δεν εργάζονται και ζουν προσωρινά σε 
άλλο νοικοκυριό, θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο νοικοκυριό των γονιών τους 
κατά την έννοια της ερώτησης. 

NAI  OXI  

19. Έχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς σας στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε χώρα, 

εντός ή εκτός της ΕΕ).; 

             

NAI  OXI  

20. Παρακαλούμε συμπληρώστε εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικές ή 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: (εάν ανήκετε σε περισσότερες από μία κατηγορίες, 

παρακαλούμε συμπληρώστε αντίστοιχα). 

NAI  OXI  

i. Μουσουλμανική Μειονότητα  της Θράκης 
NAI  OXI  

ii. Ρομά  

Επεξήγηση: Τσιγγάνοι που ομιλούν τη γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των 
γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και είναι πολίτες της Ε.Ε. 

NAI  OXI  

iii. Άτομα με Αναπηρία  

Επεξήγηση: Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΑΜΕΑ του Ν.3863/2010, στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι όλοι οι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι πολίτες με βαθμό αναπηρίας που 

καθορίζεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 

NAI  OXI  

iv. Άτομα με Αναπηρία που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΑΜΕΑ 
NAI  OXI  
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v. Aπεξαρτημένα άτομα / άτομα υπό απεξάρτηση 

Επεξήγηση: Τα άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, που έχουν 
ολοκληρώσει με επιτυχία εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής 
και ψυχικής απεξάρτησης 

NAI  OXI  

vi. Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση  

Επεξήγηση: Tα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται 
πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή 
παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει 
τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Συμπεριλαμβάνονται ιδίως αυτοί 

που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά 
σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα 
καταλύματα. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες 
γυναικών θυμάτων βίας και οι ενήλικες που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής 

Προστασίας και οι οποίοι δεν σπουδάζουν 

NAI  OXI  

vii. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Επεξήγηση: Τα άτομα που λαμβάνουν το εν λόγω εισόδημα στη βάση των όρων και 
προϋποθέσεων εφαρμογής της ισχύουσας Κ.Υ.Α. αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΚ 
3018 Β- 07.11.2014). 

 

NAI  OXI  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ II – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αγαπητέ κύριε/κυρία, 

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 

ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» στο οποίο συμμετέχετε.  

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή 

στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.  

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν 

επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων 

από το ΕΚΤ Ενεργειών), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να 

εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και 

αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και 

αντίρρησης. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση. 

  

1. ΕΠΩΝΥΜΟ:  

2. ΟΝΟΜΑ:  

3. Α.Φ.Μ.:  

4. ΑΜΚΑ:  

5. ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ημ/μήνας/έτος)  

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:  

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  

8. Τ.Κ.:  

9. ΔΗΜΟΣ:  

10. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

11. EMAIL:  

12. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

 

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, σημειώνοντας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο Χ σε 

ό,τι από τα παρακάτω ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης συμμετοχής σας στο πρόγραμμα (σε 

διάστημα έως τέσσερεις (4) εβδομάδες (π.χ. εάν η ολοκλήρωση/αποχώρηση από το πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2015, απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις για το τι ισχύει 

αυστηρά έως 30 Σεπτεμβρίου 2015). 
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13. Σημειώστε ποια είναι η κατάστασή σας ως προς τα παρακάτω, μετά την ημερομηνία λήξης 

συμμετοχής σας στο πρόγραμμα:  
 

13.1. Είμαι εγγεγραμμένος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ  

13.2. Δεν είμαι εγγεγραμμένος/νη στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά αναζητώ εργασία και   

είμαι άμεσα διαθέσιμος/η να εργαστώ                                                                                      
 

13.3 Είμαι εργαζόμενος/η αυτοαπασχολούμενος/η  

13.4 Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή (ως φοιτητής/τρια  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, Τουριστικών Σχολών, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κτλ) 

 

 

 

14.  Αν είστε εργαζόμενος/η, παρακαλούμε σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες 

ανήκετε: 
 

14.1 Απασχολούμενος/η στον ιδιωτικό τομέα :  

14.1.1. Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου  

14.1.2. Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου 

(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) 
 

14.1.3. Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου  

14.1.4. Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου 

(συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) 
 

14.1.5. Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση  

14.1.6. Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο  

14.2 Απασχολούμενος/η στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ):  

14.2.1. Απασχολούμενος/η με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  

14.2.2. Απασχολούμενος/η με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

14.2.3. Απασχολούμενος/η ως μόνιμος/η Δημόσιος Υπάλληλος  

     14.3 Αυτοαπασχολούμενος/η:  

          Συμπεριλαμβάνονται: α) όσοι έχουν επιχείρηση - και αγροτική επιχείρηση - ανεξαρτήτως από 

το εάν έχουν ή δεν έχουν πωλήσεις ή κέρδη (π.χ ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν 

δραστηριότητα). β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ έχουν αγοράσει 

εξοπλισμό) και γ) συμβοηθούντα μέλη  οικογενειακών επιχειρήσεων που εργάζονται στην 

οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή που εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση και δεν 

αμείβονται αλλά ζουν μαζί στο ίδιο νοικοκυριό)      

     

 

15. Εάν έχετε απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση 13.3 ή 13.4, τότε η θέση απασχόλησης / 

πρακτικής άσκησης που κατέχετε, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος ΕΣΠΑ?  

 

ΝΑΙ                             ΟΧΙ                       ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ   
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    16. Μετά την ημερομηνία λήξης συμμετοχής σας στο πρόγραμμα συμμετέχετε σε κάποιο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, επιδοτούμενο ή μη;  

  

Εάν σημειώσατε «Χ» παρακαλούμε σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε: 

 

      16.1 Μαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο,  

    λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)                                                                           

 

16.2 Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε ΙΕΚ ή σε Κολλέγιο ή σε 

Σχολές που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, εκτός του Υπουργείου Παιδείας, όπως π.χ. η 

Ναυτική Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές κλπ  

 

 

16.3 Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

(π.χ. ΚΕΚ) 

 

 

16.4 Φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης  

16.5 Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια ή Διδάκτωρ  

17. Εάν απαντήσατε θετικά στην ερώτηση 16, το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης στο 

οποίο συμμετέχετε, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος ΕΣΠΑ?  

 

ΝΑΙ                             ΟΧΙ                       ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ   

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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