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         Αθήνα,      24-02-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 20398 - 24-02-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 43
(24 Φεβρουαρίου 2022)

της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
του

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗ»

Έγκριση: 

α) Έκθεσης απολογισμού για το έτος 2021 και προγραμματιζόμενων δράσεων Πληροφόρησης & 
Επικοινωνίας για το έτος 2022, 

β) Νέων δελτίων εξειδίκευσης, τροποποίησης/επικαιροποίησης και ανακλήσεων υφισταμένων δελτίων 
εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, 

γ) Τροποποίησης κριτηρίων επιλογής πράξεων,

δ) εξουσιοδότησης της ΕΥΔ για την αξιολόγηση, κατάλληλη προσαρμογή και έγκριση των κριτηρίων 
επιλογής πράξεων της δράσης (2,4,5).9.5.1.04 «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)», σε συνδυασμό με τη σχετική Πρόσκληση της δράσης, όταν αυτή 
υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΔ.

 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. 14406/10.02.2022 έγγραφο της Προέδρου της ΕΠΠΑ,
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Αποφασίζει 

την έγκριση 

α) της Έκθεσης απολογισμού για το έτος 2021 και προγραμματιζόμενων δράσεων Πληροφόρησης 
&Επικοινωνίας για το έτος 2022, 

β) των νέων δελτίων εξειδίκευσης, τροποποίησης/επικαιροποίησης και ανακλήσεων υφισταμένων δελτίων 
εξειδίκευσης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής (ΕΕΕ) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, λαμβάνοντας 
υπόψη τα σχόλια μελών της ΕΠΠΑ που αναρτήθηκαν στον Δίαυλο. Ειδικά για τα νέα δελτία εξειδίκευσης της 
παρούσας θα εφαρμοστεί η εισήγηση της Προέδρου της ΕΠΠΑ, όπως καταγράφεται στο υπ αρ. πρωτ. 
14406/10.02.2022 έγγραφο,

γ) της τροποποίησης των κριτηρίων επιλογής πράξεων των δράσεων (2,4,5).8.1.1.26: «Ολοκληρωμένη 
παρέμβαση για την υποστήριξη άνεργων 45-64 ετών σε κλάδους αιχμής», (2,4,5).8.1.1.16 «Ολοκληρωμένες 
Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση 
ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας και 3.8.2.1.ΠΑΝ.20: «Ολοκληρωμένη 
Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για την 
Νεολαία»,

δ) της εξουσιοδότησης της ΕΥΔ αναφορικά με την αξιολόγηση, κατάλληλη προσαρμογή και έγκριση των 
κριτηρίων επιλογής πράξεων της δράσης (2,4,5).9.5.1.04 «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)», σε συνδυασμό με τη σχετική Πρόσκληση, όταν αυτή υποβληθεί προς 
έγκριση στην ΕΥΔ.

    
  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης

 του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020

                                Νίκη Δανδόλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΔΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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