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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9:  

«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

 

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤOYNΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ  

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

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 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 

μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 

1.3. του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» 

1.4. του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» 
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1.5. της με αρ. πρωτ. οικ. 20894/61/20-6-2014 ΚΥΑ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου 

Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη 

1.6. της με αρ. πρωτ. 15980/Δ1.5161/01-09-2011 (ΦΕΚ 295/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2011) 

κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης σχετικά με το διορισμό της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών 

και άλλων Πόρων 

1.7. της με αριθμ. οικ 25568/110/29-7-2013 (ΦΕΚ 1877/Β/31-07-2013) απόφαση 

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.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά 

3. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-

2008 (ΦΕΚ 540/27.03.2008), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

4. Τους Κανονισμούς αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, 1083/2006 του Συμβουλίου και 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

5. Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβούλιου  

6. Τη με αρ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 

2007GR05UPO001), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

7. Την υπ. αριθμ. 25253/2235/07-04-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 603/Β/08-04-2008) με την 

οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. αριθμ. 118267/14-12-2000 Κ.Υ.Α. Σύστασης και 

Λειτουργίας της ΕΥΔ του Ε.Π. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ’’, και η 

οποία, με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

όπως ισχύει κάθε φορά. 

8. Την από 20-6-2008 2η απόφαση με την γραπτή διαδικασία της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία 

εγκρίθηκαν τα εξειδικευμένα κριτήρια ένταξης των πράξεων του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 3, Κατηγορία Παρέμβασης 2, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται 

στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.   

9. Τη με αρ. πρωτ. 2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3484/Β/31-12-2012), με 

την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το δικαιούχο της δράσης για την περίοδο 

2012-2013 και έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, ως έχον την εποπτεία των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού». Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ορίζεται στην εν λόγω Κ.Υ.Α. ως ο Φορέας 

εφαρμογής των πράξεων για τους κύκλους 2012−2013 και έως το τέλος της 

Προγραμματικής Περιόδου, που εντάσσονται στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεσή της με την τοπική αυτοδιοίκηση, την εμπειρία και 

αποτελεσματικότητά της. 

10. Το αριθμ. πρωτ. 550/08-12-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας 

του Υπουργείου Εσωτερικών ως «Δικαιούχου» ΕΣΠΑ 
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11. Το αριθμ. πρωτ. 151/7-11-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας της 

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ως 

«Δικαιούχου» ΕΣΠΑ. 

12. Τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» βάση των αποφάσεων της ευρείας κυβερνητικής 

σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας στις 28 Μαΐου 2013, με γενικότερο θέμα το συντονισμό των κυβερνητικών 

πρωτοβουλιών για την ανάσχεση της ανεργίας 

13. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό 

Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020», αρ. απόφασης C(2014) 3542 

final/23.5.2014. 

14. Την με αριθμ. πρωτ. 4.11246/οικ.6.1717/11.04.2014 επιστολή της Γενικής 

Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων και του Ειδικού Γραμματέα Διαχ/σης 

Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την 

αναγκαιότητα αύξησης των πόρων που κατανέμονται στις περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες στο ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020. 

15. 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. 

16. Τη με αριθμ. πρωτ. DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014 απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Το από 12-06-2014 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του οποίου παρέχεται η σύμφωνη γνώμη 

ότι ειδικά για τη χρηματοδότηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015 δύναται να διατεθούν πόροι ύψους έως 121.648.415 €. 

21. Τη με αριθμ. πρωτ. 32499/ΕΥΘΥ/686/24-6-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.19295/6.2887/25-6-

2014) επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με την οποία δίνεται 

η σύμφωνη γνώμη για τη διαδικασία υλοποίησης της εμπροσθοβαρούς πράξης. 

22. Την από 24-6-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.19331/6.2894/25-6-2014) επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ 

σχετικά με την «Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς υλοποίησης 

του νέου Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 

2020». 

23. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ16/17922/4480/26-6-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.19472/6.2927/26-6-

2014) επιστολή της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινων. Ασφάλισης και Πρόνοιας  σχετικά με την εξασφάλιση πιστώσεων από το εθνικό 

σκέλος του ΠΔΕ για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης. 

24. Το γεγονός ότι η πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-

2015» πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
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Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 μόλις αυτό 

εγκριθεί. 

25. Την ανάγκη εξυπηρέτησης ίδιου αριθμού ωφελουμένων με τη δράση «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2013-2014». 

Κ Α Λ Ε Ι 

 

Το Δικαιούχο Υπουργείο Εσωτερικών για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με τη 

δράση ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2014-2015, 

προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων 

Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές 

προτεραιότητες και κατηγορίες πράξεων και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα 

Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Πίνακας 1.1 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΔ.  5 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση 
στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 

ΚΩΔ.  07 

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην 

εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής 

συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν 

οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να 

εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι 

διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων 

ΚΩΔ.  69 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΑΞΕΩΝ: 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  

ΚΩΔ.  07.69.02.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το κοινωνικό 
σύνολο, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες 

ΚΩΔ.  20 

 

Πίνακας 1.2 

  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΔ.  5 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 

 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση 
στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 

ΚΩΔ.  08 
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ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην 

εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής 

συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν 

οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να 

εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι 

διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων 

ΚΩΔ.  69 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΑΞΕΩΝ: 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  

ΚΩΔ.  08.69.02.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το κοινωνικό 
σύνολο, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες 

ΚΩΔ.  20 

 

 

Πίνακας 1.3 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΔ.  5 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 
 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση 
στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου 

ΚΩΔ.  09 

ΣΤΟΧΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΩΔ.  2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην 

εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής 
συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν 

οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να 

εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι 

διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών 

και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων 

ΚΩΔ.  69 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΑΞΕΩΝ: 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  

ΚΩΔ.  09.69.02.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το κοινωνικό 
σύνολο, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες 

ΚΩΔ.  20 

 

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες πράξεις πρόκειται να ενταχθούν στο νέο Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 μόλις 

αυτό εγκριθεί και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ. Οι προτεινόμενες πράξεις 

εμπίπτουν στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής 

ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», Επενδυτική 

Προτεραιότητα 8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την 

προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία» του Καν. 1304/2013 της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020. 

 

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους 

των  Αξόνων Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών 

δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:  

 (α) Ειδικοί Στόχοι  
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(i) Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης  

(β) Δείκτες Παρακολούθησης  

 

 

 

Πίνακας 1.4 (Άξονες προτεραιότητας 07, 08, 09) 

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

5025 

Αριθμός γυναικών που ωφελούνται από 

υποστηρικτικά μέτρα για τη συμφιλίωση της 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

2.1 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 

πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα και κατηγορία 

πράξεων ως ακολούθως:  

 

 

Πίνακας 2.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης  

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
Ενδεικτική κατανομή 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης  

(1) (2) (3) 

1 
Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής (07.69.02.01) 
66.720.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 66.720.000 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  11.200.000 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 12.000.000 

ΗΠΕΙΡΟΣ 7.680.000 
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ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.880.000 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 10.080.000 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8.000.000 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2.880.000 

ΚΡΗΤΗ 12.000.000 

Σύνολο 66.720.000 

 

 

 

 

Πίνακας 2.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
Ενδεικτική κατανομή 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης  

(1) (2) (3) 

1 
Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής (08.69.02.01) 
86.080.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 86.080.000 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 38.400.000 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4.480.000 

ΑΤΤΙΚΗ 43.200.000 

Σύνολο 86.080.000 

 

Πίνακας 2.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση στις 2 περιφέρειες σταδιακής 
εισόδου 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
Ενδεικτική κατανομή 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης  
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(1) (2) (3) 

1 
Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής (09.69.02.01) 
7.200.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.200.000 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.200.000 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4.000.000 

Σύνολο 7.200.000 

 

2.2 Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς 

διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά θεματική 

προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη 

ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον δικαιούχο 

μέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 

διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.  

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 

πράξεων ορίζεται η 1-1-2014.  

3.2 Επιλέξιμες στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 κρίνονται οι προτεινόμενες 

πράξεις, οι οποίες δεν θα έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν 

την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από το Δικαιούχο.  

3.3 Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων 

είναι 100% άμεσες δαπάνες.  

 

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι ανοικτή έως 30-06-2014. 

4.2 Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά 

το ποσό των 160.000.000 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 35 εκ € θα προέρχονται από το 

εθνικό ΠΔΕ.  

4.3 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην 

παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  http://www.epanad.gov.gr   

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην 

παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥΔ (Κοραή 4, 105 64, Αθήνα) και 

βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.epanad.gov.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση 

του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.   

http://www.epanad.gov.gr/
http://www.epanad.gov.gr/
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(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.  

(iv) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ότι η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη 

απαλλάσσεται του ΦΠΑ 

(v) Απόφαση του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης. 

4.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη διεύθυνση Κοραή 4, 

10564, Αθήνα, τις ώρες 9.00 – 14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι 

δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής 

την ημερομηνία αποστολής. 

 

 

 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ δύναται να ζητήσει την 

υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν 

υποβληθεί εντός 15 ημερών. 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., με 

βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την: 

(vi) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,   

(vii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,  

(viii) σκοπιμότητα της πράξης και  

(ix) ωριμότητα της πράξης. 

Τα εξειδικευμένα κριτήρια τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 

και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.epanad.gov.gr.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση.  

Άμεση Αξιολόγηση  

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την 

ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, εντάσσεται 

προς χρηματοδότηση στο ΕΠ.  

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν 

επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημερώνεται ο δικαιούχος με 

σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται 

στα επόμενα βήματα.  

Η ειδικότερη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων επισυνάπτεται 

στην παρούσα πρόσκληση. 

http://www.epanad.gov.gr/
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Η ΕΥΔ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά 

αξιολογημένων προτάσεων. 

5.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την 

ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π., με το συνημμένο σε αυτή «Σύμφωνο Αποδοχής 

των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου». Το Σύμφωνο 

Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης. 

5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου 

αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 

και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.epanad.gov.gr. 

5.5 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ του τίτλου των πράξεων που 

εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας 

χρηματοδότησης που χορηγείται. 

 

 

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

6.1 Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των 

όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις 

κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.  

(ii) Να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. για 

κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν 

στο επόμενο στάδιο. 

(iii) Να αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και 

φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

(iv) Να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και στο άρθρο 

115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 

(v) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τους Καν. 

(ΕΚ) 1828/2006, 1303/2013 και 1304/2013. 

(vi) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη, στην οποία θα 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες 

προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης 

Δαπανών. 

(vii) Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών των πράξεων σε 

φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο 

του Ε.Π. 

(viii) 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 
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δεδομένων. Ειδικότερα, 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. 

(ix) 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 

(x) Να θέτει 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. 

(xi) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε 

στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

(xii) Να τηρεί 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. 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

 

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

συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα 
Άννα Καρόκη, τηλέφωνο 210-5201191, e-mail akaroki@mou.gr.  

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού», 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, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού 

αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα 

αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.epanad.gov.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. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
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Συνημμένα: 

(i) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-

2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) με τις τροποποιητικές αποφάσεις αυτής. 

(ii) ΚΥΑ αρ. 2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012 (ΦΕΚ 3484/Β/31-12-2012), με την οποία 

το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το δικαιούχο της δράσης για την περίοδο 2012-

2013 και έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, ως έχον την εποπτεία των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού». 

(iii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης 

(iv) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(v) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  

(vi) Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 

(vii) Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης  

 

 

 

Κοινοποίηση 

1. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα 

2. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων, Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα 

3. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 

4. Αρχή Πληρωμής, Ν.Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα 

5. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα 

6. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, 105 57 

Αθήνα 

7. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, 

Αθήνα 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού, κου Γ. Πλακιωτάκη  

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 

4. Γραφείο Γ. Γ. Δ. Κ. & Α.Π. 

5. Δ20: Μονάδες Α’, Β’1, Γ’, Δ’, Κ.Φ.  
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