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Αθήνα,    21/02/2020 
     Αρ. Πρωτ.: 1169 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 35  
(21 Φεβρουαρίου 2020) 

 
της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

του 

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

 

Έγκριση α) νέων και επικαιροποίησης δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ 

(ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 και β) νέων/επικαιροποίησης κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των 

δράσεων (2,4,5).8.1.1.15 «Συμβουλευτική  Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της 

Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», (2.4.5).8.1.1.14 

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας στον 

κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών», (3).8.2.1 ΠΑΝ.13 «Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και 

πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού» 

 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 τροποποιήθηκε με τα υπ. αριθ. ΦΕΚ 2598/Β/2-12-2015, ΦΕΚ 5876/Β/31-12-2018 και ΦΕΚ 

3881/B/22-10-2019 , 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. πρ. 991/14.02.2020 έγγραφο της Προέδρου της ΕπΠα. 

Αποφασίζει  

την έγκριση α) νέων και επικαιροποίηση δελτίων εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ 

(ΕΕΕΠ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 και β) νέων/επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής πράξεων στο πλαίσιο των 

δράσεων (2,4,5).8.1.1.15 «Συμβουλευτική  Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της 

Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες», (2.4.5).8.1.1.14 

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας στον 

κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών», (3).8.2.1 ΠΑΝ.13 «Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και 

πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες 
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επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού», λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που διατυπώθηκαν από  μέλη της 

ΕΠΠΑ. 

      Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 
 
 
         Νίκη Δανδόλου 
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