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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 Αθήνα,  23-12-2015 

Α.Π.:   22886 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ 

ΕΚΤ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ" 

Ταχ. ∆/νση: Κοραή 4, Αθήνα, 105 64 

Πληροφορίες: Ελευθερία Ευθυµίου 

                     Σπυριδούλα Τζαβιδη 

Τηλ.: 210 5201200 

Email: stzavidi@mou.gr 

 

Προς:  

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Υπ’ όψιν: 

1. Νοµίµου Εκπροσώπου: Γενική 

Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & 

Άλλων Πόρων κα. ∆. Χαλικιά, Κοραή 4, 

105 64 Αθήνα 

2. Υπεύθυνου Πράξης: κα Σοφία Γολεµάτη, 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» µε Κωδικό ΟΠΣ 5000240 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

O Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 

 

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.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) 
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1.2. του άρθρου 2 του Π.∆. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της 

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

1.3. του Π.∆. 69/2015 (ΦΕΚ 113/A/21.09.2015) «∆ιορισµός Πρωθυπουργού». 

1.4. του Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ 116/A/23.09.2015) «∆ιορισµός 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 «∆ιορισµός µετακλητού 

Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού». 

1.6. Την αριθµ 53684/EΥΘΥ 460 ΥΑ (ΦΕΚ948/ 29-05-2015) «∆ιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ 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 ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ 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 ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και 

άλλων Πόρων, στους Προϊσταµένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταµένους Μονάδων.  

2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 

3. Την µε αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Θεσµικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε θέµα την παροχή 

οδηγιών για την εφαρµογή διατάξεων του Ν.4314/2014 καθώς και τη σχετική αλληλογραφία. 

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

Συµβούλιου  

5. Τη µε αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/ 17-12-2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση & 

∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά. 

6. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 81896/ΕΥΘΥ712/31.07.2015. 

7. 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, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα “Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 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”. 

8. Τη µε αριθ. πρωτ. 37156/18953/20.05.2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας & Οικονοµικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής 

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

9. Το υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Σχέδιο ∆ράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» 

(Μάϊος 2014). 

10. Την ειδική αναφορά αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης 

“ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι)” από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών (ΕΚΚΕ). 

11. Τη µε αριθµ. πρωτ. 4.11672/οικ.6.1809/16.04.2014 επιστολή του Υπουργού Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς την Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής 

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

περίοδο 2014-2020. 

12. Τη µε αριθµ. πρωτ. DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014 απάντηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

13. Τη µε αριθµ. πρωτ. 4.16696/οικ.6.2436/03.06.2014, επιστολή της Γενικής Γραµµατέως 

∆ιαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, 

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

ένταξης των αντίστοιχων πράξεων. 

14. Τη µε αριθµ. πρωτ. 4.18065/οικ.6.2641/13.06.2014 επιστολή της ΕΥ∆ ΕΠ «Ανάπτυξη 

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

εµπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020. 

15. Τη µε αριθµ. πρωτ. 4.18517/οικ.6.2718/18.06.2014 επιστολή της Γενικής Γραµµατέως 

∆ιαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, 

σχετικά µε την υλοποίηση των εµπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020. 

16. Την από 24-6-2014 (α.π.ΕΥ∆. 4.19331/6.2894) επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ σχετικά µε την 

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

Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση 2014 – 2020». 

17. Τη µε αριθµ. πρωτ. 32499/ΕΥΘΥ/686/24-6-2014 (α.π. ΕΥ∆:4.19295/6.2887/25-6-2014) 

επιστολή του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ µε την οποία δίνεται η σύµφωνη 

γνώµη για τη διαδικασία υλοποίησης της εµπροσθοβαρούς πράξης. 

18. Το εγκεκριµένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 2014-

2020 σύµφωνα µε τις Αποφάσεις/Συµπεράσµατα της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ, 1η Ιουλίου 2015.  

19. Τη µεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, ΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 2014-2020 σύµφωνα µε τις Αποφάσεις/Συµπεράσµατα της 1ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ, 1η Ιουλίου 2015. 

20. Το γεγονός ότι για τις πράξεις «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, µε κωδικούς ΟΠΣ 

484597, 484599 και 484600 αντίστοιχα, που είχαν εφαρµοστεί οι διαδικασίες του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

2007-2013 και είχαν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις ένταξης για τη συγχρηµατοδότησή τους, 

πραγµατοποιήθηκε ανάκληση για λόγους διαχειριστικούς (µε σκοπό την απόσυρσή τους από το 

ΕΣΠΑ 2007-2013) και απαιτείται η ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξη 
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Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI2014GR05M9OP001) 

2014-2020. 

21. Τις µε Α.Π. 18894/30.10.2015 (Α∆Α:ΩΒ9Γ4653Ο7-ΦΟΧ), 18895/30.10.2015 

(Α∆Α:ΩΗΤ94653Ο7-Η4Φ) και 18896/30.10.2015 (Α∆Α:7ΨΑΥ4653Ο7-Μ∆Υ) αποφάσεις ανάκλησης 

των πράξεων «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, µε κωδικούς ΟΠΣ 484597, 484599 

και 484600 αντίστοιχα. 

22. Την µε αριθ. πρωτ. 19186/04-11-2015 (Α∆Α: ΩΘΜΜ465307-Ψ2Η) Πρόσκληση της ΕΥ∆ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» προς τον ∆ικαιούχο 

«ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΥΕ - 

ΕΚΤ)» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 µε κωδικό ΑΝΑ∆05. 

23. Την µε αριθµ πρωτ. 5.29016/5.22589/04-12-2015 (αρ. πρωτ. ΕΥ∆ 21287/04-12-2015) Αίτηση 

Χρηµατοδότησης του ∆ικαιούχου «ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΥΕ - ΕΚΤ)» προς την ΕΥ∆ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 3. 

24. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στo έγγραφο τεκµηρίωσης της 

θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης της πρότασης που έχει 

αξιολογηθεί θετικά. 

25. Τη µε αρ. Υ.Σ 2392/23-12-2015  θετική εισήγηση του προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής 

του ΕΠ. 

 

Αποφασίζει 

 

την ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 

«∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

 

Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI). 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):  5000240 

2.∆ικαιούχος: 
ΕΙ∆. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

3.Κωδικός ∆ικαιούχου: 1090212 

4.Φυσικό αντικείµενο της πράξης: 

Αντικείµενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 12.000 περίπου άνεργους νέους (απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) 

ηλικίας από 18 έως 24 ετών υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης οι οποίες 

περιλαµβάνουν: 
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• Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για την οµάδα ωφελουµένων 

απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 120 ωρών για την οµάδα ωφελουµένων απόφοιτοι υποχρεωτικής, 

δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ένα µέρος αφορά οριζόντιες και γενικές 

δεξιότητες και ένα µέρος συγκεκριµένα θεµατικά πεδία όπως περιγράφονται στην πρόσκληση). 

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα διάρκειας 420 ωρών για την οµάδα 

ωφελουµένων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 380 ωρών για την οµάδα ωφελουµένων απόφοιτοι 

υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία δεν θα υπερβαίνει 

τους 6 µήνες, και υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που έχει ορίσει ο πάροχος κατάρτισης. 

• Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης των καταρτιζοµένων από τους παρόχους της 

κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

Η Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονοµική αξία: α) για την οµάδα 

ωφελουµένων ΑΕΙ/ΤΕΙ ποσού 1070€ το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης 

(θεωρία και πρακτική) και συµβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουµένων από 

τους παρόχους κατάρτισης και β) για την οµάδα απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και 

µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ποσού 1.260€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών 

κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συµβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των 

ωφελουµένων από τους παρόχους κατάρτισης . Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1370€ και 1.560€ 

αντίστοιχα, στην περίπτωση µετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόµενου, σε σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι µικρότερη των έξι (6) µηνών. 

Αντικείµενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά 

θεµατικά αντικείµενα (ανάλογα µε την οµάδα ωφελουµένων) τα οποία σχετίζονται µε τη θέση 

πρακτικής άσκησης που τοποθετείται ο ωφελούµενος. 

Η κατάρτιση πραγµατοποιείται από παρόχους κατάρτισης οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο 

Παρόχων και αποτελούν τους εν δυνάµει Παρόχους Κατάρτισης. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη ∆ράση και εποµένως δικαίωµα υποβολής «Αίτησης Συµµετοχής» έχουν 

οι νέοι ηλικίας έως 24 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός δοµών εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης προκειµένου να τους προσφερθεί µια «ποιοτική προσφορά» για κατάρτιση / 

απασχόληση, η οποία θα βασίζεται στο ΑΣ∆ του νέου και αξιοποιεί ή εξελίσσει τα προσόντα του 

προκειµένου να διασφαλιστεί η απασχολησιµότητα του µακροπρόθεσµα εντός 4 µηνών από την 

έξοδό του από τα τυπικά συστήµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης. Ως έναρξη του ως 

άνω διαστήµατος νοείται η ηµεροµηνία εγγραφής των νέων στα Κέντρα Προώθησης 

Απασχόλησης- Κ.Π.Α. Την εγγραφή των ενδιαφεροµένων ακολουθεί η καταγραφή των ατοµικών 

τους χαρακτηριστικών (profiling), ο εντοπισµός των αναγκών τους, και τέλος, η σύνταξη του 

Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης. Ειδικότερα δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι: 

• Απόφοιτοι Πανεπιστηµίων/ ΤΕΙ ηλικίας µέχρι 24 ετών οι οποίοι πρέπει να είναι 

εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆, ανεξαρτήτως αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή 

όχι 

• Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ηλικίας από 

18 µέχρι 24 ετών οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆, 

ανεξαρτήτως αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι 

Οι εν δυνάµει ωφελούµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στα προγράµµατα έχουν επιλεγεί και 

ενταχθεί σε «Μητρώο Ωφελουµένων» µε συγκεκριµένα κριτήρια µέσω µοριοδότησης, αφού 

υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στην ιστοσελίδα της ∆ράσης. Στη συνέχεια οι 

ωφελούµενοι επιλέγουν τον Πάροχο κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρητική 
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κατάρτιση και πρακτική άσκηση). 

Η παρούσα πράξη είχε χαρακτηριστεί ως εµπροσθοβαρής  

5. Παραδοτέα πράξης: 

Μέσω της πράξης υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν 12.000 περίπου άνεργοι/ες. 

6. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

∆ΕΙΚΤΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

T4844 Συµµετέχοντες έως 24 ετών Αριθµός 

Λιγότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

5.616 

T4844 Συµµετέχοντες έως 24 ετών Αριθµός Μετάβαση 2.478 

T4844 Συµµετέχοντες έως 24 ετών Αριθµός 

Περισσότερο 

ανεπτυγµένες 

περιφέρειες 

3.906 

 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2014. 

8. Η ηµεροµηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2016. 

9.  Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών / ∆εν υφίσταται  

10. Η ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικής δέσµευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η .30-6-2014 

[η ηµεροµηνία προσδιορίζεται µε βάση τον χρονοπρογραµµατισµό του δικαιούχου, όπως αυτός 

αποτυπώνεται στο Τ∆Π και λαµβάνει υπόψη τις προθεσµίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

A. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 
 

i. Ποσό 

χωρίς ΦΠΑ 
43.200.000,00  43.200.000,00 0,00  

Α.1. Άµεσες δαπάνες 

ii. ΦΠΑ 0,00  0,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 
43.200.000,00 43.200.000,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΑ  43.200.000,00 43.200.000,00 0,00  

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 43.200.000,00    
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11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 

43.200.000 € 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

12. Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων ανέρχεται σε  43.200.000,00 €. 

 

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης επιµερίζεται ως ακολούθως:  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩ∆. ΣΑ 

ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟ

Σ 

Π/Υ 

ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕ

ΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε0348 2014ΣΕ03480028  OXI  14.050.000,00 

Ε0348 2014ΣΕ03480029  OXI  16.350.000,00 

Ε0348 2014ΣΕ03480030  OXI  2.300.000,00 

Ε3341 -  NAI  10.500.000,00 

* Ο κωδικός εναρίθµου τίθεται σε ισχύ µετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

 

13. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη που εγγράφεται στο Π∆Ε ανέρχεται σε 43.200.000,00 €. 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την 

πράξη, σύµφωνα µε τους όρους και τον χρονικό προγραµµατισµό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της απόφασης ένταξης.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  

∆Α επανεξετάζει την πράξη και µπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.  

 

 

 

O Ειδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 

 

 

Ιωαννίδης Γιώργος 

ΑΔΑ: ΨΝ284653Ο7-7Υ6



 

 
 Ευρωπαϊκή Ένωση   

 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI) 
Κωδικός ΟΠΣ:5000240 Σελίδα 8 
 

 

 

 

Συνηµµένα:  

Παράρτηµα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης 

Ένταξης  

 

Εσωτερική διανοµή: 

1. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π. ΕΚΤ 

2. Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆_Ε∆ΒΜ 

3. Γραφείο Υποδιευθυντή Τοµέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

4. Τοµέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού: Α1.1, Β1.1, Α, Γ, Κ.Φ. 

 

Κοινοποίηση:  

1. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, κας Ο. Αντωνοπούλου 

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

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας ∆. Χαλικιά 

3. ∆ιεύθυνση Απασχόλησης, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, υπόψη κας Αθ. ∆ιακουµάκου, Σταδίου 29, 101 10, Αθήνα   

4. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπόψη κου Αλ. Πουρνιά, Σταδίου 29, 101 10, 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 ∆ράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Ο δικαιούχος της πράξης «ΕΙ∆. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡ/ΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» 

αναλαµβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

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

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

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

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και 

ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην 

απόφαση ένταξης της πράξης. 

Συνεπώς,  

• Η ανάληψη της κύριας νοµικής δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί την ηµεροµηνία 

ανάληψης της πρώτης νοµικής δέσµευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σηµείο 

10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η 

Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την 

άπρακτη παρέλευση τριών µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη 

δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή 

λόγω ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να 

επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης 

διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση της 

απόφασης ένταξης της πράξης.  

(ii) Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα 

µέτρα για το σκοπό αυτό, µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και 

συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο 

φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαµβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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.  

(iv) Να ενηµερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π σχετικά µε την εξέλιξη της 

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

να αποστέλλει 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.  

(v) Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού  Συστήµατος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  µε τα δεδοµένα και έγγραφα της πράξης που 

υλοποιεί 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 
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πράξεων και γενικότερα τη  διαδροµή ελέγχου της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο 

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

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

την αυτόµατη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vii) Να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο 

εµπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.  

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστηµένο σύστηµα (είτε του 

φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστηµα) συλλογής, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και µεταβίβασης δεδοµένων συµµετεχόντων (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.  

Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και 

αποθήκευση των δεικτών και των δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων (microdata) 

και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή 

παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ∆οµές φροντίδας 

παιδιών κα).  

3.  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

(i) Να λειτουργεί 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 τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 

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

∆ιαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάµεσο Φορέα, µέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών.  

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

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

α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των 

διατιθέµενων πόρων.  

β) επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τον προσδιορισµό των καθαρών 

εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισµό των καθαρών 

εσόδων εφαρµόζεται η εν λόγω µέθοδος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισµός των καθαρών εσόδων του 

βασίζεται στη µέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει 

κάποια προσαρµογή στο ποσοστό χρηµατοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση 

πληρωµής που υποβάλλει ο δικαιούχος.  

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειµενικά δυνατή η εκ των προτέρων 

εκτίµηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα 

καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την 

προθεσµία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως µε το ποια 

χρονική στιγµή προηγείται.  
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Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άµεσα έσοδα µόνο κατά την υλοποίησή της, τα 

οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιµη 

δαπάνη της πράξης µειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άµεσα κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωµής που υποβάλλει 

ο δικαιούχος.  

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για 

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

και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

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

η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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 

συγχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, 

χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης.  

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

Κανονισµού 1303/2013 και ειδικότερα:  

α)  Να αναρτά 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 τοποθετεί µόνιµη αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο 

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

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 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 λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως 

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

επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

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

εµπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών. 

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

ΑΔΑ: ΨΝ284653Ο7-7Υ6



 

 
 Ευρωπαϊκή Ένωση   

 
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI) 
Κωδικός ΟΠΣ:5000240 Σελίδα 12 
 

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. 

στ)  Να εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την 

υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια 

για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση µιας πράξης και το οποίο 

απευθύνεται στο κοινό ή στους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένων των 

πιστοποιητικών συµµετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαµβάνει δήλωση ότι η 

πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.  

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

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

της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της. 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 ∆εκεµβρίου που 

ακολουθεί την υποβολή των λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελική δαπάνη 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 τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο 

εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή 

εναλλακτικά ο ΕΦ). 

(iii) Να τηρεί τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρήσουν το 

δικαίωµα της συνεισφοράς των Ταµείων:  

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από 

την τελική πληρωµή ή εντός της προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων να µην επέλθει: 

• παύση ή µετεγκατάσταση µιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής 

προγράµµατος 

• αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµής η οποία παρέχει σε 

µια εταιρεία ή δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα 

• ουσιαστική µεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρµογή των 

όρων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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 ∆.Α. (Στην περίπτωση που η 
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υποχρέωση τήρησης των µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός 

προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 
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