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

Υφυπουργών»

1.5. της με αρ. πρωτ. οικ. 38440/7537/4-11-2014 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’  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  22-12-2008  4η  Απόφαση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  Ε.Π. 

«Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  τα  ειδικά  κριτήρια 

επιλογής των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

9.  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 

  2

ΑΔΑ: 6ΣΜ6Λ-Θ63



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”.

10. Το  Ν.3879/2010  (ΦΕΚ  163/Α/21-09-2010)  «Ανάπτυξη  της  Δια  Βίου  Μάθησης  και 

Λοιπές διατάξεις».

11. Το  Ν.4093/2012  (ΦΕΚ  222/Α/12-11-2012)  «Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου 

Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013−2016.  Επείγοντα  Μέτρα  Εφαρμογής  του  Ν. 

4046/2012  και  του  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής 

2013−2016».

12. Το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις 

του Ν.4093/2012 κι άλλες επείγουσες διατάξεις».

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. Το υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη 

Νεολαία» (Μάϊος 2014).

15. 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.

16. 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.

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

Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

18. 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.

19. 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.

20. Το  κείμενο  κατευθύνσεων  της  Ε.Ε.  σχετικά  με  τη  διαχείριση  των  πόρων  της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (YEI Guidance Note).

21. 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 
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Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με την υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-

2020.

22. Την από 24-6-2014 (α.π.ΕΥΔ. 4.19331/6.2894) 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.  32499/ΕΥΘΥ/686/24-6-2014  (Α.Π.  ΕΥΔ:4.19295/6.2887/25-6-

2014) επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ σχετικά με την 

Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020» 

καθώς και τη θετική γνώμη για την άμεση ενεργοποίηση της δράσης «Επιταγή εισόδου 

για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», 

στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.

24.Ο  Ν.4144/2013  με  τίτλο  «Αντιμετώπιση  της  παραβατικότητας  στην  Κοινωνική 

Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και συγκεκριμένα το άρθρο 37 αυτού, 

που  αναγνωρίζει  το  Σύνδεσμο  Ελληνικών  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  (ΣΕΤΕ),  ως 

ισότιμο κοινωνικό εταίρο.

25. Το  από  10.06.2014  Καταστατικό  της  αστικής  μη  κερδοσκοπικής  εταιρείας  με  την 

επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 

26. Το  με  αριθ.  πρωτ.  ΕΥΔ  4.11818/6.1845/20.05.2014  Έγγραφο  Επιβεβαίωσης 

Διαχειριστικής  Επάρκειας  του  Ινστιτούτου  Συνδέσμου  Ελληνικών  Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), ως δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο 2007-2013.

27. Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  ΕΞ000060/30.10.2014  επιστολή  του  ΙΝΣΕΤΕ,  στην  οποία 

κατατίθεται οι προτάσεις του σχετικά με την παραπάνω πράξη

28. Τις αποφάσεις του 1ου Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης, στις οποίες γίνεται ειδική 

αναφορά για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων 18-29 ετών, στον 

κλάδο του τουρισμού. 

29. Το  γεγονός  ότι  η  πράξη  «Επιταγή  εισόδου  για  νέους  έως  29  ετών  σε  ιδιωτικές 

επιχειρήσεις  στον  κλάδο  του  τουρισμού  για  απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας» 

πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί 

και  θα  συγχρηματοδοτηθεί  από  πόρους  του  ΕΚΤ  και  της  Πρωτοβουλίας  για  την 

Απασχόληση των Νέων. 

Κ Α Λ Ε Ι

Το  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(ΙΝΣΕΤΕ), ως Δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη Δράση  “Επιταγή 

εισόδου  για  νέους  έως  29  ετών  σε  ιδιωτικές  επιχειρήσεις  στον  κλάδο  του 

τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας” προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08 & 09  “Διευκόλυνση 
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της πρόσβασης στην απασχόληση” του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-

2013.

Το  ΙΝΣΕΤΕ,  αποτελεί  φορέα  που  συμβάλει  με  τεκμηριωμένες  παρεμβάσεις  (μελέτες, 

έρευνες, ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του τουριστικού 

κλάδου  κλπ),  στην  προώθηση  των  δημοσίων  και  ιδιωτικών  πολιτικών  ενίσχυσης, 

εκσυγχρονισμού  και  αναβάθμισης  του ελληνικού  τουριστικού τομέα  καθώς  και  κάθε 

άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα μ αυτόν. Στο πλαίσιο 

άσκησης  των  αρμοδιοτήτων  του,  παρέχει  πάσης  φύσεως  επιστημονική,  τεχνική  και 

άλλη υποστήριξη προς το ΣΕΤΕ, για κάθε θέμα που αφορά τα αντικείμενα και τα πεδία 

δραστηριότητάς του και συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του. 

Αντικείμενο  της  δράσης  αποτελεί  η  παροχή σε  8.000 ανέργους και  οικονομικά  μη 

ενεργούς  νέους,  ηλικίας  από  18  έως  29  ετών,  υπηρεσιών  συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες

• πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις  του ιδιωτικού τομέα που 

εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό 

• υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε 

όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

• πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα 

αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Σκοπός  της  δράσης  είναι  η  είσοδος  στην  αγορά  εργασίας  των  νεοεισερχομένων 

άνεργων  και  οικονομικά  μη  ενεργών  νέων,  με  την  τοποθέτησή  τους  σε  θέσεις  

πρακτικής  άσκησης  που  προσφέρουν  επιχειρήσεις  του  ιδιωτικού  τομέα που 

εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της 

χώρας.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΔΕΙΚΤΕΣ

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

προτεραιότητες,  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: 
Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών 

μέτρων στην αγορά εργασίας
ΚΩΔ. 66

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων ΚΩΔ. 07.66.01.06
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στην απασχόληση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες ΚΩΔ. 22

Πίνακας 1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΔ. 5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση στις 3 περιφέρειες 

σύγκλισης

ΚΩΔ. 08

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ. 1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 
Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών 

μέτρων στην αγορά εργασίας
ΚΩΔ. 66

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ:
Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων 

στην απασχόληση
ΚΩΔ. 08.66.01.06

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες ΚΩΔ. 22

Πίνακας 1.3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΔ. 5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση στις 2 περιφέρειες 

σύγκλισης

ΚΩΔ. 09

ΣΤΟΧΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΩΔ. 2

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 
Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών 

μέτρων στην αγορά εργασίας
ΚΩΔ. 66

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ:
Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων 

στην απασχόληση
ΚΩΔ. 09.66.01.06

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες ΚΩΔ. 22

Επισημαίνεται  ότι  οι  προτεινόμενες  πράξεις,  αναμένεται  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 και της Πρωτοβουλίας 

για  την  Απασχόληση  των  Νέων.  Οι  προτεινόμενες  πράξεις  εμπίπτουν  στο  Θεματικό 

Στόχο 8: “Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της 

κινητικότητας των εργαζομένων”, Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii “Βιώσιμη ένταξη των 

νέων  στην  αγορά  εργασίας,  ιδιαίτερα  εκείνων  που  βρίσκονται  εκτός  εργασίας,  

εκπαίδευσης  ή  κατάρτισης,  συμπεριλαμβανομένων  των  νέων  που  αντιμετωπίζουν  τον 

κίνδυνο  κοινωνικού  αποκλεισμού  και  των  νέων  από  περιθωριοποιημένες  κοινότητες”, 

μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του προγράμματος “Εγγύηση για τη Νεολαία” του 

Καν. 1304/2013 της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
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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:

(ι) Ενίσχυση  της  απασχόλησης  των  νέων  μέσω  ενεργητικών  πολιτικών 

απασχόλησης.

(ιι) Ενίσχυση  της  απασχόλησης  των  γυναικών  μέσω  ενεργητικών  πολιτικών 

απασχόλησης. 

(ιιι) Ενεργοποίηση  των  μακροχρόνια  ανέργων  και  των  ατόμων  από  ειδικές 

κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από 

την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων. 

(β) Δείκτες Παρακολούθησης  

Πίνακας 1.4 (Άξονες Προτεραιότητας 07, 08, 09)

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

5020
Αριθμός εγγραμμένων ανέργων νέων που ωφελούνται από ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης
ΑΡΙΘΜΟΣ

5031
Αριθμός ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης
ΑΡΙΘΜΟΣ

5034 Αριθμός ανέργων που συμμετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης ΑΡΙΘΜΟΣ
Αριθμός ανέργων νέων έως 24 ετών που ωφελούνται από παρεμβάσεις 

που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Αριθμός μακροχρόνια ανέργων νέων έως 24 ετών που ωφελούνται από 

παρεμβάσεις που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Αριθμός οικονομικά μη ενεργών νέων έως 24 ετών που ωφελούνται από 

παρεμβάσεις που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Αριθμός ανέργων νέων 25-29 ετών που ωφελούνται από παρεμβάσεις 

που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Αριθμός μακροχρόνια ανέργων νέων 25-29 ετών που ωφελούνται από 

παρεμβάσεις που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Αριθμός οικονομικά μη ενεργών νέων 25-29 ετών που ωφελούνται από 

παρεμβάσεις που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ
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,  κατηγορία 

πράξεων και Περιφέρεια ως ακολούθως: 

Πίνακας 2.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση στις οκτώ (8) περιφέρειες 

σύγκλισης

Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

Ενδεικτική κατανομή 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης
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(1) (2) (3)

1

Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην 

αγορά εργασίας / Διευκόλυνση της πρόσβασης των 

νέων στην απασχόληση (07.66.01.06)

14.113.824

ΣΥΝΟΛΟ 14.113.824

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 1.905.359

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2.440.000

ΗΠΕΙΡΟΣ 1.334.583

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.142.978

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2.172.323

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1.522.623

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 549.523

ΚΡΗΤΗ 3.046.435

Σύνολο 14.113.824

Πίνακας 2.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :
Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση στις τρεις (3) περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου

Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

Ενδεικτική κατανομή 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης
(1) (2) (3)

1

Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην 

αγορά εργασίας/Διευκόλυνση της πρόσβασης των 

νέων στην απασχόληση (08.66.01.06)

15.151.295

ΣΥΝΟΛΟ 15.151.295

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6.379.515

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.142.265

ΑΤΤΙΚΗ 7.629.515

Σύνολο 15.151.295

Πίνακας 2.3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση στις δύο (2) περιφέρειες 
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σταδιακής εισόδου

Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

Ενδεικτική κατανομή 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 

δαπάνης
(1) (2) (3)

1

Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην 

αγορά εργασίας / Διευκόλυνση της πρόσβασης των 

νέων στην απασχόληση (09.66.01.06)

1.234.882

ΣΥΝΟΛΟ 1.234.882

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 777.026

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 457.856

Σύνολο 1.234.882

2.2 Η ΕΥΔ δύναται  να επικαιροποιήσει  τη συνολική δημόσια  δαπάνη  ή/και  την  προς 
διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή αυτών 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 Η ΕΥΔ,  μετά  τη  λήξη  κάθε  κύκλου  αξιολόγησης  των  υποβληθεισών  προτάσεων, 
επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς 
της.

2.4 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 και λήγει 31/12/2018. 
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. 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την  28/11/2014.
4.2 Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά 

το ποσό των 30.500.000 €.
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  .  
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(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.  

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου τύπου Γ. 
(iv) Υπεύθυνη  δήλωση  του  δικαιούχου  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  η 

συγκεκριμένη  δραστηριότητα  στην  οποία  αφορά  η  προτεινόμενη  πράξη 
απαλλάσσεται του ΦΠΑ

4.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 
64, 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

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:
5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. 
5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π..
5.3 Η  αξιολόγηση  πραγματοποιείται  με  βάση τα  εγκεκριμένα  από  την  Επιτροπή 

Παρακολούθησης κριτήρια τα οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση.
Άμεση Αξιολόγηση 
Η  πρόταση  αξιολογείται  αυτοτελώς  με  σειρά  προτεραιότητας  με  βάση  την 
ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ.
Η  ειδικότερη  μεθοδολογία για  την  αξιολόγηση  των  προτάσεων  επισυνάπτεται 
στην παρούσα πρόσκληση.
Η  ΕΥΔ  δύναται  να  προβεί  σε  τροποποιήσεις  επί  μέρους  στοιχείων  των  θετικά 
αξιολογημένων προτάσεων.

5.4 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την 
ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π., όπως αναφέρονται στο «Σύμφωνο Αποδοχής των 
όρων της απόφασης ένταξης πράξης και υποχρεώσεων Δικαιούχων», που η πρότασή 
του  έχει  αξιολογηθεί  θετικά  και  αναμένεται  να  ενταχθεί  στο  Ε.Π.  Το  σύμφωνο 
αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης της πράξης.

5.5 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  .  

5.6 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.
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6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων 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 τηρούν 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,  την 
εξασφάλιση  της  προσβασιμότητας  των  ΑμεΑ  στις  υπηρεσίες  και  στην 
πληροφόρηση με  τη  χρήση  τεχνολογίας  πληροφοριών  και  επικοινωνιών 
(ΤΠΕ).

(ii) Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
για  κάθε  στάδιο  /φάση  εκτέλεσης  κάθε  υποέργου,  προκειμένου  να 
προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

(iii) Να  αποστέλλουν  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 αποδέχονται 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 λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τους 
Καν. (ΕΚ) 1828/2006, Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013.

(vi) Να τηρούν 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 τηρούν 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  τηρούν  το  σύνολο  των  κοινών  δεικτών  εκροών  και  άμεσων 
αποτελεσμάτων σχετικά με συμμετέχοντες σε πράξεις  ΕΚΤ (Παράρτημα Ι 
Καν. 1304/2013) και το σύνολο των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων για 
την  Πρωτοβουλία  για  την  Απασχόληση  των  Νέων  (Παράρτημα  ΙΙ  Καν. 
1304/2013),  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  Κανονισμών  της 
Προγραμματικής  Περιόδου  2014-2020  αναφορικά  με  τη  συλλογή  και 
συγκέντρωση  στατιστικών 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 τηρούν 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 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 
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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  αποδέχονται  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 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.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
7.1 Για  αναλυτικότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  υποβολή  των  προτάσεων,  την 

συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να 
απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-52.01.200, e-mail: mxatzidavari  @  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 εν λόγω 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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

  12

http://www.epanad.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΣΜ6Λ-Θ63



Συνημμένα  :  

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

2008 (ΦΕΚ 540/Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-

9-2009 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΙΟ 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης

(iii) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 

(iv) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης 

(v) Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης 

(vi) Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης 

Κοινοποίηση: 

1. Ειδική  Υπηρεσία  Στρατηγικής,  Σχεδιασμού  και  Αξιολόγησης  Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων, Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα

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

3. Αρχή Πληρωμής, Ν.Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 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

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού, κου Ι. Πλακιωτάκη 

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως, κας Α. Στρατινάκη

4. Γραφείο Γ. Γ. Δ. Κ. & Α.Π., κας Α. Δαλλαπόρτα

5. Δ17: Μονάδες Α’, Β’1, Γ’, Δ’, Κ.Φ. 
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