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Αθήνα,    13/05/2019 
     Αρ. Πρωτ.:  2548 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 31  
(13 ΜΑΙΟY 2019) 

 
της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

του 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  

 

Έγκριση α) εξειδίκευσης νέων δελτίων, επικαιροποίησης και κατάργησης δελτίων του Εγγράφου 

Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, β) επικαιροποίησης της 

μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης (6,8,9).10.1.1.01.03 «Ένταξη και Εκπαίδευση των 

Παιδιών ΡΟΜΑ», γ) επικαιροποίησης της μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 

(6,8,9).10.2.2.03.02 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», δ) κριτηρίων επιλογής 

πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων (2,4,5).8.1.2.07 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) 

και του Εξαγωγικού Εμπορίου» και (3.8.2.2 ΠΑΝ.06) «Συμβουλευτική υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση 

και προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών». 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ) 2014-2020, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 

4451/18-03-2015 (ΦΕΚ 695/Β/24.4.2015) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το υπ. αριθ. ΦΕΚ 2598/Β/2-12-2015 καθώς και με το με υπ. αριθ. 

ΦΕΚ 5876/Β/31-12-2018   και ισχύει, στο πλαίσιο της γραπτής διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και όπως αυτή διενεργήθηκε μέσω 

της επιχειρησιακής πλατφόρμας «Δίαυλος» με το υπ’ αρ. πρωτ. 2380/24-04-2019 έγγραφο του Προέδρου της 

ΕπΠα και σε συνέχεια των σχολίων που διατυπώθηκαν και τελούν εν γνώσει της αρμόδιας Επιτελικής Δομής 

και της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ και τα οποία θα εξεταστούν κατά την εκπόνηση των σχετικών προσκλήσεων, 

Αποφασίζει  

την έγκριση α) εξειδίκευσης νέων δελτίων, επικαιροποίησης και κατάργησης δελτίων του Εγγράφου 

Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, β) επικαιροποίησης της 

μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης (6,8,9).10.1.1.01.03 «Ένταξη και Εκπαίδευση των 
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Παιδιών ΡΟΜΑ», γ) επικαιροποίησης της μεθοδολογίας επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 

(6,8,9).10.2.2.03.02 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», δ) κριτηρίων επιλογής 

πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων (2,4,5).8.1.2.07 «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) 

και του Εξαγωγικού Εμπορίου» και (3.8.2.2 ΠΑΝ.06) «Συμβουλευτική υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση 

και προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών». 

 

 

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 
 
 
 
         Γιώργος Ιωαννίδης 
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