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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                                   

Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,                   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" 

Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4 

 Αθήνα, 105 64 

Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΦΑΝΗΣ 

Τηλ.: 2103278013 

Email: hajifanis@epeaek.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

  
 
Αθήνα, 18/07/2022 
Α.Π.: 72096   

      
Προς:  

 1.ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 
Υπεύθυνου Πράξης  
2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 
3. EΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου 

 
 

ΘΕΜΑ:  

Ένταξη της Πράξης «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΣ (Π.ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2021-2023» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5168864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
 

Έχοντας 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.», 
4. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05-08-2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» 
5. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
6. Τη µε αρ. πρωτ. 86591/13-08-2020 (ΦΕΚ 627/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-08-2020) Απόφαση που αφορά στον «Διορισμό Ειδικής 
Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκου Κοινωνι¬ού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 
7. 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, 
8. Τη με αρ. πρωτ. 59762/05-06-2019 απόφαση τοποθέτησης της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
9. 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, 
10.  Τον  Ν.  4914/2022  (ΦΕΚ 61/Α/21-03-2022) για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  
για  την  προγραμματική  περίοδο 2021 – 2027, όπως ισχύει,  
11. Τη με αρ. πρωτ. C/2014/10128 final – 17.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. 
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«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001), όπως 
ισχύει, 
12. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν, 
13. 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, 
14. 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, 
15. 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, 
16. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της ΕΕ (ΕΕ) 2015/2195 της 9 Ιουλίου 2015, όπως αυτός ισχύει, 
17. Το  με αριθ. πρωτ. 5228/18-01-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Εφαρμογή Κλίμακας Μοναδιαίου Κόστους για την 
αποζημίωση δαπανών της δράσης «Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης»,  
18.  Το  με  αρ.  πρωτ.  9679/ΕΥΘΥ  91/25-01-2018  έγγραφο  της  ΕΥΘΥ  με  θέμα  «Απάντηση  σε  ερωτήματα  με πρόσκληση 
δυνητικών  δικαιούχων  στην  υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  (πλην  κρατικών  ενισχύσεων)  και  τη  χρήση  της 
μεθόδου υλοποίησης με ίδια μέσα» 
19. Το  με  αρ.  πρωτ.  28154/05-03-2021  έγγραφο  της  ΕΥΘΥ  με  θέμα  «Διευκρινίσεις  σχετικά  με  ερωτήματα  για  τους 
συμπράττοντες φορείς» 
20.Το με αρ. πρωτ. 113122/19-10-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Επιλέξιμες δαπάνες και προϋποθέσεις χρήσης της 
κλίμακας  μοναδιαίου  κόστους  του  Παραρτήματος  XIV  του  Κανονισμού  2015/2195  σε  δράσεις  στον  τομέα  της  τυπικής 
εκπαίδευσης με χρηματοδότηση από το ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ»,    
21. Το με αρ. πρωτ. 139545/21-12-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Μορφές συνεργασίας μεταξύ φορέων/αναθετουσών 
αρχών) και τις διευκρινίσεις που απεστάλησαν με  το από 18-03-2022  7:02 μμ μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
22. Τους Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-07-2006), Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-9-2013), Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. 
Α’/11-05-2016) και Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ. Α’/14-8-2015), όπως ισχύουν, 
23. Τον Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-12-2020), όπως ισχύει, 
24. Τη με αρ. ΦΒ7/108652/Κ3/6-9-2021 (ΦΕΚ 4146/Β/9-9-2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»,  
25. Την υπ' αρ. 82555/25-10-2021 (ΦΕΚ 4959/Β/26-10-2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ίδρυση και λειτουργία επτά (7) Πειραματικών Επαγγελματικών 
Σχολών (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας»,   
26. Την υπ’ αρ. 102791/14-12-2021 (ΦΕΚ 5832/Β/14-12-2021) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ», 
27. Tην υπ’ αρ. 32134 (ΦΕΚ 1639/τ.Β’/5-4-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας», 
28. Τη υπ’ αρ. 37169/19-4-2022 (ΦΕΚ 1959/τ.Β’/19-4-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός της αποζημίωσης των μαθητευόμενων των Πειραματικών 
Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑΣ)  Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) στον κλάδο του τουρισμού και 
της φιλοξενίας»,  
29. Τη με αρ. πρωτ. 35619/05-04-2022 Πρόσκληση με τίτλο «Μαθητεία σε Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. (Π.ΕΠΑ.Σ) ΟΑΕΔ (σχολικά έτη 
2021-2023)» (Κωδ. ΕΔΒΜ190) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση",  
30. Το με ID 308269/23-05-2022 ώρα 12:52 ΤΔΠ του Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» προς την ΕΥΔ για 
την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  
31. Τα από 21-6-2022, 23-06-2022, 24-06-2022, 4-7-2022, 5-7-2022 και 8-7-2022 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 
δικαιούχων για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων, 
32.Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης 
και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης, το οποίο αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,  
33. Το από 12-07-2022 ενημερωτικό σημείωμα προς την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και 
34.Τη με αρ. Υ.Σ. 70125/12-7-2021 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 

Αποφασίζει  

την Ένταξη της Πράξης «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΣ (Π.ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2021-2023» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5168864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ως εξής: 
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ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία περιφέρειας Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη  

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 

7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

90.450,00  

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 

7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μετάβαση 105.525,00  

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 

7 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

458.827,48  

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 

9 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

51.255,00  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5168864 

2.Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 1020107 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) δύναται να λειτουργεί Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές 
Μαθητείας (Π.ΕΠΑΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του Άρθρου 10 του Ν. 4763/2020, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, στο οποίο αναφέρεται ότι «Είναι δυνατή η ίδρυση Πειραματικών ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ με αποστολή την 
προώθηση της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας στη βάση ειδικών προδιαγραφών, 
ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, στοχευμένων ειδικοτήτων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, 
υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης ποιότητας, οι οποίες θα τηρούν τις ρυθμίσεις των 
άρθρων 10 έως και 13. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ΕΠΑ.Σ. και των Πειραματικών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ασκούνται 
από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.». 

Mε την αρ. 82555 (ΦΕΚ 4959/τ.B’/26-10-2021) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Οικονομικών αποφασίστηκε η ίδρυση και λειτουργία επτά (7) Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών 
(Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.  Με την αρ. 32134 (ΦΕΚ 1639/τ.Β’/5-4-2022) ΚΥΑ 
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας 
των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. 
Με την αρ. 37169 (ΦΕΚ 1959/τ.Β’/19-4-2022) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων καθορίστηκε το ύψος της αποζημίωσης των μαθητευόμενων των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών 
(Π.ΕΠΑΣ)  Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.  

Στο πλαίσιο της λειτουργίας έξι (6) Π.ΕΠΑΣ (Καλαμακίου, Ηρακλείου Κρήτης, 1η ΕΠΑ.Σ Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ρόδου και 
Μυτιλήνης) πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα Μαθητείας σε δυο (2) ειδικότητες: “Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης” και 
“Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείων”. Η συνολική διάρκεια της θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης  καθώς 
και του προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο είναι δύο χρόνια. 
Αντικείμενο της πράξης είναι η λειτουργία των Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τα σχολικά έτη 
2021-2023. Ειδικότερα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή 
εκπαίδευση (πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή) και των δαπανών που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
δράσεων για την καινοτόμο λειτουργία των εν λόγω σχολών. 
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5. Παραδοτέα πράξης:  

Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 110 μαθητές των Πειραματικών ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ (μαθητευόμενοι / πρακτικά 
ασκούμενοι). 
Τα παραδοτέα των δράσεων της πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων στην ανωτέρω περιγραφή του φυσικού 
αντικειμένου. Ενδεικτικά παραδοτέα: 
- Υλοποίηση προγραμμάτων Μαθητείας στις ειδικότητες “Τεχνίτες Μαγειρικής Τέχνης” και “Υπάλληλοι Υποδοχής Πελατών 
Ξενοδοχείων” για 110 μαθητευόμενους για τα σχ.έτη 2021-2022 και 2022-2023 (ενδεικτικά παρουσιολόγια για τη βεβαίωση 
παρακολούθησης προγράμματος μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, κατάλογοι για τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της φοίτησης)    
- Έκθεση σχετικά με την παροχή γνώμης για τρεις (3) Οδηγούς Κατάρτισης 
- Οδηγός Εφαρμογής Βέλτιστων Πρακτικών για την υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας 
- Μητρώο Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων                                          
- Αρχεία σχετικά με τις επισκέψεις για την ενημέρωση των μαθητευόμενων, των Εκπαιδευτών των σχολών και των 
εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις (ενδεικτικά εκθέσεις ή αναφορές, ερωτηματολόγια, υλικό από συνεντεύξεις)  
- Αρχεία σχετικά με τις επισκέψεις για την επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των σχολών (train the teacher) και των εκπαιδευτών 
στις επιχειρήσεις (train the trainer) (ενδεικτικές κατάλογοι συμμετεχόντων στις εξετάσεις, κατάλογοι χορήγησης 
βεβαιώσεων/πιστοποιητικών)  
- Αρχεία σχετικά με την υλοποίηση εξετάσεων σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο (ενδεικτικές κατάλογοι συμμετεχόντων στις 
εξετάσεις, κατάλογοι χορήγησης πιστοποιήσεων ειδικότητας) 
- Παραλαβή και έλεγχος της πλατφόρμας των Logbooks 
- Στοιχεία υλοποίησης εκδηλώσεων (Career days, εκδήλωση λειτουργίας πρώτου χρόνου, τελετή αποφοίτησης) (ενδεικτικά 
προσκλήσεις, λίστες συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό, αρχεία, διανεμηθέν υλικό κλπ) 
- Υλικό Δημοσιότητας (ενδεικτικά κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Ευαισθητοποίησης/media plan, newsletters, δελτία τύπου, 
banner για social media, φυλλάδια κτλ.)     
- Έκθεση Αξιολόγησης Έργου 
  
  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

11512 
Αριθμός μαθητών/σπουδαστών/ αποφοίτων  
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) που συμμετέχουν σε προγράμματα 
μαθητείας 

Άτομα Μετάβαση 35,00 

11512 
Αριθμός μαθητών/σπουδαστών/ αποφοίτων  
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) που συμμετέχουν σε προγράμματα 
μαθητείας 

Άτομα 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

30,00 

11512 
Αριθμός μαθητών/σπουδαστών/ αποφοίτων  
(ΕΠΑΛ, ΙΕΚ) που συμμετέχουν σε προγράμματα 
μαθητείας 

Άτομα 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

45,00 

11604 
Αρ. Δομών εκπαίδευσης που 
επωφελούνται/ενισχύονται 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2,00 

11604 
Αρ. Δομών εκπαίδευσης που 
επωφελούνται/ενισχύονται 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2,00 

11604 
Αρ. Δομών εκπαίδευσης που 
επωφελούνται/ενισχύονται 

Αριθμός Μετάβαση 2,00 

CO20 
Aριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 

Αριθμός 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 

CO20 
Aριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 

Αριθμός Μετάβαση 1,00 

CO20 
Aριθμός έργων πλήρως ή μερικώς 
εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη 
κυβερνητικές οργανώσεις 

Αριθμός 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 26/10/2021. 

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.  

 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 25/11/2021.  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  706.057,49 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 706.057,49 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 706.057,49 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1020107 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 331.650,00 

5040639 
EΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
250.579,49 

5040741 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
123.828,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 706.057,49  

 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 706.057,49 €  
 

11. Για την Πράξη, οι εφαρμοζόμενες επιλογές απλοποιημένου κόστους είναι οι εξής:  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Β.1 Δαπάνες βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά 

μονάδα  
3015 Αριθμός 

Τα ποσά αφορούν την πλήρη συμμετοχή 

σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

(ανώτερη δευτεροβάθμια και 

μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση), σε περίπτωση κύκλου 

μαθημάτων με μειωμένο ποσοστό του 

χρόνου που αφιερώνεται στο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα τυπικής εκπαίδευσης σε σύγκριση 

με τα μαθήματα που αναφέρονται με 

σκοπό τη συλλογή δεδομένων κατά τη 

διάρκεια του έτους αναφοράς, το ποσό 

μειώνεται αναλογικά, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται ο χρόνος που 

αφιερώθηκε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.   

 

Το μοναδιαίο κόστος προβλέπεται για συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ πράξεις που αφορούν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

βαθμίδα του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της ΕΕ (ΕΕ) 2015/2195 της 9 

Ιουλίου 2015, όπως αυτός ισχύει, και ειδικότερα στο Παράρτημα XIV «Προϋποθέσεις αποζημίωσης δαπανών στη βάση κλιμάκων 

μοναδιαίου κόστους σε όλα τα προσδιοριζόμενα Κράτη Μέλη».  

Κατηγορία Δαπανών:  Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης 

[αμοιβή διδασκόντων, εκπαιδευτικό υλικό, λειτουργικά έξοδα (διοικητικά κόστη και κόστη συντηρήσεων)]. Άλλες δυνητικές επιλέξιμες 

δαπάνες αυτού του είδους πράξεων, όπως επιδόματα, έξοδα ταξιδίου, διαμονής ή άλλου είδους στήριξη που παρέχεται σε σπουδαστές 

που συμμετέχουν σε αυτά τα είδη πράξεων, δεν καλύπτονται από το μοναδιαίο κόστος. 

Ονομασία Δείκτη:  Συμμετέχοντες σε ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών στην επίσημη εκπαίδευση 

Μονάδα μέτρησης δείκτη: Αριθμός συμμετεχόντων με επαληθευμένη παρακολούθηση  σε τυπική εκπαίδευση ενός ακαδημαϊκού έτους, 

με διαφοροποίηση σύμφωνα με την ταξινόμηση ISCED.  

Τα ποσά αφορούν την πλήρη συμμετοχή σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση μερικής συμμετοχής, το ποσό καθορίζεται με βάση μια 

αναλογική σχέση που αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή του σπουδαστή. Σε περίπτωση που τα μαθήματα διαρκούν λιγότερο από ένα 

ακαδημαϊκό έτος, το ποσό καθορίζεται με βάση μια αναλογική σχέση που αντικατοπτρίζει τη διάρκεια των μαθημάτων. Για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση), σε περίπτωση 

κύκλου μαθημάτων με μειωμένο ποσοστό του χρόνου που αφιερώνεται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα τυπικής εκπαίδευσης σε σύγκριση με 

τα μαθήματα που αναφέρονται με σκοπό τη συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, το ποσό μειώνεται αναλογικά, 
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ώστε να αντικατοπτρίζεται ο χρόνος που αφιερώθηκε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Για μαθήματα διάρκειας τουλάχιστον ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους, τα ποσά αυτά μπορούν να επιστρέφονται στο κράτος μέλος ως 

εξής: 50% για την πρώτη βεβαίωση παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (συνήθως κατά την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και πρακτικές), 30% για τη δεύτερη βεβαίωση παρακολούθησης και 20% για 

την τρίτη και τελευταία βεβαίωση παρακολούθησης. Για τα κράτη μέλη των οποίων τα εθνικά συστήματα προβλέπουν τη συλλογή των 

εν λόγω στοιχείων μόνο δύο φορές ανά έτος, ή για κύκλους μαθημάτων που διαρκούν λιγότερο από ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, θα 

είναι 50% για την πρώτη βεβαίωση παρακολούθησης και 50% για τη δεύτερη και τελευταία βεβαίωση παρακολούθησης. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω ποσών μοναδιαίου κόστους είναι δυνατή υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στον ως 

άνω κανονισμό.  

Οι δαπάνες που δηλώνονται με τα μοναδιαία κόστη είναι επιλέξιμες εφόσον ο ωφελούμενος είναι επιλέξιμος  σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης της πράξης.  

Το μοναδιαίο κόστος της απόφασης ένταξης δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης ή κατά το στάδιο της 

ολοκλήρωσής της. 

Οι όροι εφαρμογής για τη δήλωση δαπανών με μοναδιαίο κόστος, όπως προσδιορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων, στην παρούσα απόφαση ένταξης και στη σχετική έκθεση τεκμηρίωσης απλοποιημένου κόστους, δεν μπορούν να 

τροποποιηθούν ούτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων ούτε κατά την ολοκλήρωσή τους. 

  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

12. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  

706.057,49 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓEΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε3341 2022ΣΕ33410010 Νέο Εργο ΠΔΕ NAI 0,00  706.057,49  

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

 

15. Το επιλέξιμο ποσό  της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 706.057,49 €.    

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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  ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την 

πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

  

 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
 
 

Νίκη Δανδόλου 
 

  

 Συνημμένα:  

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης  
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 Ευρωπαϊκή Ένωση  
  

     
 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Κωδικός ΟΠΣ: 5168864 (Κωδ. Απόφασης: 15862) Σελίδα 7 

 

Κοινοποίηση:  

1. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 
2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γ. Τσακίρη 
2. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
3. Γραφείο Προϊσταμένης της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 
4. Γραφείο Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τομέα Εκπαίδευσης 
5. Μονάδα Α.2.1 και Μονάδα Β.2.3  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ο δικαιούχος της πράξης «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΣ (Π.ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2021-2023» 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 ιδίως τα χρονοδιαγράμματα 

ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων 

υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως 

αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης 

της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ). 

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους 

γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών 

ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του 

χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά 

από σχετικό αίτημα της ΔΑ ή του ΕΦ  προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,  

 Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής 
δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης 
αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ/ ΕΦ 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 ΔΑ/ ΕΦ 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 Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) 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. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο 

δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας. 

(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) 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 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 Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην 

παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
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(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, Δομές φροντίδας 

παιδιών κα). 

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 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 Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, 

μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά 

στον ΕΦ) 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. 

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 

Διαχείρισης 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. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

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

Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), 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: 

http://www.espa.gr/
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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, 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

(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, από την 31 Δεκεμβρίου που 
ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης 
πράξης. Η ΔΑ/ ΕΦ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων 
κατά την ολοκλήρωση της πράξης. 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 κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 
«Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η 
διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα 
τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης. 

(iii) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που 
τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ). 

(iv) 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 Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον 

ΕΦ) 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 Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων 
δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα). 
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7. Ειδικοί Όροι 

Η χρηματοδότηση της πράξης εξαρτάται άμεσα από την πρόοδο συλλογής και συμπλήρωσης των Δεδομένων Συμμετεχόντων 

(microdata) από τον Δικαιούχο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κανονιστικό Πλαίσιο. 

Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31-12-2023 που αποτελεί ημερομηνία ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου 

της (εκτέλεση πληρωμών, εξοφλήσεις δαπανών) που αντιστοιχεί σε φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιηθεί έως τις 

25-11-2023.  

Σε ό, τι αφορά τα μέτρα δημοσιότητας, ο δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες σχετικές ενέργειες, π.χ. έγγραφη 

ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης της Πράξης. 

Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και απαιτείται η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων 
(microdata) μέσω των ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες κατά την είσοδο και 

έξοδό τους από την πράξη.  

Ο δικαιούχος της πράξης, πέραν των γενικών υποχρεώσεων δικαιούχων (Παράρτημα Ι), αναλαμβάνει επιπλέον την τήρηση 

των παρακάτω υποχρεώσεων: 

Α. Χρονικό Πλαίσιο υποβολής στοιχείων στο ΟΠΣ 

Να υποβάλλει στο ΟΠΣ το σύνολο όλων των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου για κάθε ωφελούμενο 

συμμετέχοντα, το αργότερο εντός 90 ημερών από την έκδοση της παρούσας Απόφασης Ένταξης. Να υποβάλλει το Δελτίο 

Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης κάθε Έτος. 

Β. Συλλογή δεδομένων 

1. Να εξασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους σε ό,τι αφορά την 

απαιτούμενη ορθή συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου/ απογραφικού δελτίου και ειδικότερα για τους σκοπούς για 

τους οποίους τηρούνται τα δεδομένα τους, καθώς και για τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την προστασία τους από τους 

φορείς που τα επεξεργάζονται. 

2. Να εξασφαλίσει ότι κάθε συμμετέχοντας συμπλήρωσε απογραφικό δελτίο εισόδου, κατά την έναρξη συμμετοχής του 

(είσοδο) στην πράξη και απογραφικό δελτίο εξόδου κατά την έξοδό του από αυτήν. 
Ως είσοδος στην πράξη (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η ημερομηνία έναρξης των σπουδών, όπως αυτή ορίζεται στο ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. 
Ως έξοδος από την πράξη (ολοκλήρωση/λήξη συμμετοχής) ορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών, όπως αυτή 

ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
Η συλλογή των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

διενεργείται από τον Δικαιούχο. 

3. Να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμπλήρωση των 

απογραφικών δελτίων με πληρότητα και εγκυρότητα σε όλα τα πεδία, πριν την υποβολή τους στο ΟΠΣ. 

4. Να διατηρεί τα δεδομένα/απογραφικά δελτία στο σύστημα πρώτης καταχώρησης που είναι εγκατεστημένο στον Δικαιούχο ή 

τα πρωτότυπα συμπληρωμένα έντυπα για διάστημα δύο (2) ετών από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των 

λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Οι δαπάνες που δηλώνονται με τα μοναδιαία κόστη είναι επιλέξιμες εφόσον ο ωφελούμενος είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης της πράξης (φοίτηση στην Πειραμτική ΕΠΑΣ) και επαληθεύεται η υλοποίηση 

της μονάδας μέτρησης του δείκτη, σύμφωνα με τα ορίζομενα στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της ΕΕ (ΕΕ) 2015/2195, 

όπως ισχύει. 

Στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της ΕΕ (ΕΕ) 2015/2195 της 9 Ιουλίου 2015, όπως αυτός ισχύει, και ειδικότερα στο 

Παράρτημα XIV, ορίζεται ως «Επαληθευμένη παρακολούθηση» η βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων τυπικής 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης του σπουδαστή πρέπει να επαληθεύεται από τις εθνικές αρχές δύο ή τρεις φορές ανά ακαδημαϊκό 

έτος, σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές του κάθε κράτους μέλους και τις διαδικασίες για την επαλήθευση της συμμετοχής 

στην τυπική εκπαίδευση ή κατάρτιση. 

Οι λοιποί όροι της Απόφασης Ένταξης (συμπλήρωση απογραφικών δελτίων ωφελουμένων, τήρηση κανόνων δημοσιότητας, 

κλπ.), επαληθεύονται επιπροσθέτως.  
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