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ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάκληση ισχύος της Πρόσκλησης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. 
με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (κωδ. 
ΕΔΒΜ177) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση»

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, λαμβάνοντας 
υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

2. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

3. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»,
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4. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05-08-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών.»,

5. Τη µε αρ. πρωτ. 86591 /13-08-2020 (ΦΕΚ 627/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-08-2020) Απόφαση που 
αφορά στο «Διορισμό Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων",

6. Την με αρ. πρωτ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/Β/27-05-2015) Υπουργική 
Απόφαση «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΝΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 
παρ. 3 του Ν.4314/2014 όπως ισχύει,

7. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως ισχύει,

8. Τη με αρ. πρωτ. C/2014/10128 final – 17.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει,

9. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όπως ισχύουν,

10.Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012,

11.Την από 01-07-2015 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 
εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι 
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων 
των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην 
πρόσκληση έγγραφο,

12.Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 
3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,

13.Τους Κανονισμούς 460/2020 και 558/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

14.Τα αναφερόμενα στην ειδική πλατφόρμα της ΕΕ με διευκρινίσεις για την εφαρμογή των 
κανόνων σχετικά με τις δράσεις αντιμετώπισης του κορωνοϊού, καθώς και τα πρακτικά της 
41ης συνάντησης της Ομάδας Διαρθρωτικών Ταμείων (EGESIF), 29-06-2020,

15.Το έγγραφο της ΕΕ με την τυπολογία των ενδεικτικών μέτρων που μπορούν να 
συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID,
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16.Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

17.Το αρ. 33 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Κύρωση της από 24.9.2020……. επείγουσες 
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 194 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ136Α).

18.Το με αρ. πρωτ.3262/27-8-2021 (ΕΥΔ 94416/30-8-2021) έγγραφο της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας,

19. Την με αρ. πρωτ. 96600/6-9-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον ΑΠ 6 του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο 
«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» 
(ΕΔΒΜ177).

20.Το από 14-12-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την αλλαγή της περιόδου υλοποίησης της δράσης 
και την έκδοση νέας Πρόσκλησης.

21.Το με αρ. πρωτ. 4927/17-12-2021 (ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ: 139643/21-12-2021) 
έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας με τη σύμφωνη γνώμη για την 
έκδοση νέας πρόσκλησης με τίτλο "Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των 
ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων".

22.Το γεγονός ότι εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 141149/23-12-2021 Πρόσκληση με τίτλο "Υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 
επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων" (ΕΔΒΜ184) προς αντικατάσταση της Πρόσκλησης 
ΕΔΒΜ177, καθώς και η υπ’αριθμ. 8986/31-1-2022 Τροποποίηση της για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

23.Την υπ'αριθμ. 13924/Ζ1/8-2-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Β'/2022) σχετικά με τη ρύθμιση των 
όρων και επιμέρους ζητημάτων που αφορούν στις πράξεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο 
της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184 με τίτλο "Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των 
ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την ανάκληση ισχύος της με αρ. πρωτ. 96600/6-9-2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στον ΑΠ 
6 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο 
«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΕΔΒΜ177), 
αφενός λόγω καθυστέρησης έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό των όρων και των 
επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης κ.α. των πράξεων και αφετέρου λόγω της 
έκδοσης νέας Πρόσκλησης (ΕΔΒΜ184) για την εν λόγω δράση.

Η Ειδική ΓραμματέαςΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΔΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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Νίκη Δανδόλου

Εσωτερική Διανομή:
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΓΡΑΜΜ.)
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