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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται για την τεκμηρίωση της συμβατότητας του έργου 
«Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, 
στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5163952), με 
τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Το έργο πρόκειται να υλοποιήσουν η Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Οικονομία (ΑπΚΟ), σε σύμπραξη με 
το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και την ένωση φορέων μεταξύ του Ινστιτούτου Εργασίας της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
/ Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π), στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.  
5079/18-11-2021 (ΑΝΑΔ64, έκδοση 2.0) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ 2014-2020. Για την σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, εφαρμόστηκαν τα 
αναφερόμενα στις οδηγίες, επιστολές, γνώμες και εγκυκλίους της ΕΥΚΕ, προκειμένου να 
διαμορφωθεί κατάλληλα στη συνέχεια η πράξη ανάθεσης της ΥΓΟΣ (απόφαση ένταξης 
Πράξης), ώστε να πληρούνται οι διατάξεις της «Απόφασης της 20ης Δεκεμβρίου 2011 
για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 τη Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις 
επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος» 
(2012/21/ΕΕ). 
 

2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΥΓΟΣ 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια υλοποίησης του ως άνω έργου αφορούν σε 
υπηρεσίες συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής 
άσκησης σε επιχειρήσεις, καθώς και πιστοποίησης δεξιοτήτων, προς ανέργους, σε 
ειδικότητες και αντικείμενα κατάρτισης της γαλάζιας οικονομίας. 
 
Ειδικότερα λήπτες των υπηρεσιών αυτών θα είναι 3.000 άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών 
(να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και διανύουν το 30ο), εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
ανεργίας της  ΔΥΠΑ, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, που θα επιλεγούν 
με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, που θα απευθύνει 
ο πάροχος ΥΓΟΣ. 
 
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται άμεσα στους άνεργους και τους προσφέρουν 
ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν 
συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους, για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους 
ένταξη και να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Πρόκειται για σημαντικές 
υπηρεσίες που, προάγουν την κοινωνική συνοχή και γι’ αυτό παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τα οποία τις διακρίνουν από άλλες οικονομικές δραστηριότητες.  
 
Πρόκειται δηλαδή για Κοινωνικές Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΚΥΚΩ) οικονομικού 
χαρακτήρα, που συνιστούν ΥΓΟΣ, καθώς τα αποτελέσματά τους προάγουν το γενικό 
δημόσιο όφελος, καθώς συμβάλουν στην αντιμετώπιση του σοβαρού κοινωνικού 
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προβλήματος της ανεργίας, στην πρόσβαση και επανένταξη στην αγορά εργασίας και 
στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση 2012/21/ΕΕ περί ΥΓΟΣ, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται 
στο πεδίο εφαρμογής της Απόφασης (κατηγορία άρθρο2/παρ.1γ), δεδομένου ότι και η 
περίοδος για την παροχή της υπηρεσίας είναι μικρότερη των 10 ετών (άρθρο2/παρ. 2). 
Λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω, συμπεραίνεται ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της ως άνω Απόφασης, προκειμένου η χρηματοδότηση των 
υπηρεσιών αυτών να είναι συμβιβάσιμη ενίσχυση η οποία απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 108 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.  
 
Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της Πράξης τα οποία τεκμηριώνουν τον χαρακτηρισμό των 
προς χρηματοδότηση προβλεπόμενων υπηρεσιών αυτής ως ΥΓΟΣ συνοψίζονται στα 
ακόλουθα: 
 

1. Η πράξη απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών - ανέργων της Χώρας, ηλικίας 18 
έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και διανύουν το 30ο), οι οποίοι 
είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ.  

2. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης / Μελέτη Σκοπιμότητας 
αφορούν σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών προς το συμφέρον του 
κοινωνικού συνόλου (άνεργοι), που δεν μπορούν να παρασχεθούν στην αγορά 
χωρίς την παρέμβαση του κράτους και δεν δύναται να παρασχεθούν από ιδιωτικό 
φορέα στην ίδια έκταση ή με τις ίδιες προϋποθέσεις  

3. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας ΥΓΟΣ παρέχονται 
ΔΩΡΕΑΝ, καθώς απευθύνονται σε ανέργους νέους εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης, δηλαδή σε πολίτες χωρίς οικονομική δυνατότητα να 
πληρώσουν την παρεχόμενη υπηρεσία. Συνεπώς, μέσω της παροχής των 
υπηρεσιών αυτών προάγεται η κοινωνική συνοχή. 

4. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν στο σύνολο της Χώρας. 
5. Η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι διάρκειας μικρότερης των 

10 ετών. 
 

3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΟΣ 

Πάροχοι της ΥΓΟΣ είναι: 

• η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Οικονομία (ΑπΚΟ). H 
αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης για την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ προκύπτει από την ΚΥΑ 
58994/2019  

και 

• η ένωση φορέων μεταξύ του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς / Κέντρου Ερευνών 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.), βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.5287/22-11-
2021(ΑΔΑ:ΨΓΠΔ46ΜΤΛΚ-ΓΧΘ) σχετικής ανοιχτής δημόσιας Πρόσκλησης 



6 

 
 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναζήτηση συμπράττοντα φορέα/ένωσης για την Πράξη: 
«Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους 
τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5163952), 

με διακριτά και σαφώς καθορισμένα μεταξύ τους τμήματα της Πράξης, όπως αναλύεται 
στο από 6/12/2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών και την τροποποίηση 
αυτού, ως ισχύει. 

Επιπλέον, το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ορίζεται ως Συμπράττων Φορέας της πράξης, βάσει της 
ΚΥΑ 1.5714/2021 - ΦΕΚ 6272/Β/28-12-2021 και στο πλαίσιο Προγραμματικής 
Συμφωνίας με την ΕΔ ΑΠΚΟ, την οποία παγίως υποστηρίζει αναφορικά με την χρήση 
του ΠΣ VOUCHER. 

 
Στη συνέχεια αναλύονται βασικά στοιχεία του Σχήματος ΥΓΟΣ και τεκμηριώνεται η  
επιλογή του σχήματος και των παρόχων της ΥΓΟΣ (ικανότητα παροχής υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος – διάκριση από τον ανταγωνισμό). 

3.1 ΙΝΕ ΓΣΕΕ  

Νομική Μορφή:  Σωματείο / Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Έτος Ίδρυσης 1990 

Διεύθυνση Εμμανουήλ Μπενάκη71α,  Τ.Κ. 10681, Αθήνα 

Εκπρόσωπος φορέα   Ιωάννης Παναγόπουλος 

Θέση Πρόεδρος 

Τηλ. 210 3327710 

Fax 210 3304452 

Email info@inegsee.gr 

 

Η καταλληλότητα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως παρόχου της ΥΓΟΣ απορρέει νομικά από την 
Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους κανονισμούς των 
διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. και δη του Ευρωπαϊκού και Κοινωνικού Ταμείου, καθώς 
και από το θεσμικό πλαίσιο τους ΕΣΠΑ. 

Συγκεκριμένα: 

1. Ο εξέχων ρόλος των θεσμικών κοινωνικών εταίρων που τους διακρίνει από τους 
υπόλοιπους φορείς τις αγοράς βρίσκει ρητό έρεισμα στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Στο 
άρθρο 152 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζεται 
ότι «Η Ένωση αναγνωρίζει και προάγει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο 
επίπεδό της, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων». 

2. Οι καταστατικές υποδείξεις της Συνθήκης για τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των 
θεσμικών κοινωνικών εταίρων στους σημαντικούς για το συμφέρον της ΕΕ στόχους 
προώθησης της απασχόλησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 

mailto:info@inegseegr
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εξειδικεύονται: 
- Στον Γενικό Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, άρθρο 5 «Εταιρική σχέση και 

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση» (παράγραφος 3, εδάφιο δ), όπου γίνεται ρητή 
αναφορά στη δυνατότητα των Κοινωνικών Εταίρων για συμμετοχή τους, τόσο 
στην προετοιμασία προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από 
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, όσο και στην υλοποίηση δράσεων/ πράξεων ως 
δικαιούχοι, υπό την προϋπόθεση της αποφυγής  πιθανών συγκρούσεων 
συμφερόντων. 

- Στις διατάξεις του Κανονισμού 1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470). Σύμφωνα με το σημείο αριθμός 17 του 
προοιμίου του Κανονισμού «Η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των 
ενεργειών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ βασίζεται στην ορθή διακυβέρνηση 
και στην εταιρική σχέση μεταξύ όλων των σχετικών εδαφικών και 
κοινωνικοοικονομικών φορέων, λαμβανομένων υπόψη των φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως των ευρύτερων 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, της 
οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων 
και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να 
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στη στρατηγική διακυβέρνηση του ΕΚΤ, από το στάδιο της 
διαμόρφωσης προτεραιοτήτων για τα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι το 
στάδιο της υλοποίησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ΕΚΤ». 
Περαιτέρω, στο άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού ορίζεται ότι «Για την ενθάρρυνση 
της επαρκούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε ενέργειες που στηρίζονται 
από το ΕΚΤ, οι διαχειριστικές αρχές ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε μια 
περιφέρεια … ή σε ένα κράτος μέλος επιλέξιμο για στήριξη από το Ταμείο 
Συνοχής, εξασφαλίζουν διάθεση, ανάλογα με τις ανάγκες, κατάλληλου ποσού 
από τους πόρους του ΕΚΤ σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, με τη 
μορφή κατάρτισης, μέτρων δικτύωσης και ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, 
καθώς και σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από κοινού από τους 
κοινωνικούς εταίρους». 

3. Στα κείμενα του ΕΣΠΑ 2014-2020, γίνονται συχνές αναφορές στο ρόλο των 
Κοινωνικών Εταίρων κατά τον σχεδιασμό, αλλά και κατά την εφαρμογή των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κυριότερες τις εξής: 

 

- Στον Θεματικό Στόχο 8, έντονη και σαφής/ ρητή αναφορά περί συμμετοχής 
των Κοινωνικών Εταίρων γίνεται, όσον αφορά στη προσαρμοστικότητα 
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή. 

- Στο κεφάλαιο 1.5.1 «Εταιρικότητα», γίνεται ρητή αναφορά στις «οργανώσεις 
των Κοινωνικών Εταίρων και ιδίως αυτών που υπογράφουν την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ), οι οποίες 
αποτελούν εταίρους κατά το άρθρο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013, του 
Εταιρικού Συμφώνου και των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων και 
η ενεργός συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή διακυβέρνηση. 

Το σχετικό κεφάλαιο του ΕΣΠΑ κατοχυρώνει την ενεργό συμμετοχή των 
Κοινωνικών Εταίρων στην εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση δράσεων των 
Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.  
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Η συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στην υλοποίηση δράσεων των σχετικών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναφέρεται ότι θα αφορά κυρίως: 

 στην προώθηση της απασχόλησης και την υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, 

 στην προώθηση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων στις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές, 

 στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού και στην προώθηση 
της δια βίου μάθησης 

 στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας, 

 στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 
και,  

 στην ενίσχυση της θεσμικής τους ικανότητας, της ποιότητας του κοινωνικού 
διαλόγου και της δικτύωσής τους με διεθνείς οργανισμούς». 

 
Επιπροσθέτως των παραπάνω, η ικανότητα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ να αναλάβει ως πάροχος 
την παρούσα ΥΓΟΣ αλλά και η διάκρισή της από τον ανταγωνισμό, προκύπτει και από 
τα κάτωθι: 
Η ΓΣΕΕ είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργαζομένων, τους οποίους 
εκπροσωπεί συνυπογράφοντας την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στη 
δύναμη της περιλαμβάνονται:   

- 81 Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα που συγκροτούνται από σωματεία και τοπικά 
παραρτήματα πανελλαδικών σωματείων που έχουν την έδρα τους εντός των 
ορίων του κάθε νομού, και 

- 73 κλαδικές Ομοσπονδίες (71 ομοσπονδίες εργαζομένων & 3 
συνταξιούχων)  που συγκροτούνται από σωματεία των ίδιων ή συναφών κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας. 

Ειδικότερα, η συμμετοχή και ο συστημικός ρόλος της ΓΣΕΕ αποτυπώνεται, μεταξύ 
άλλων, στην κείμενη νομοθεσία και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρεται 
η απόφαση για τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ στις διαδικασίες εκπόνησης και πιστοποίησης 
Επαγγελματικών Περιγραμμάτων (Αριθμ. ΟΙΚ. 110998/2006/Αρ.Φύλλου 566) που 
εξειδικεύουν την εφαρμογή του Ν. 3191/2003 «Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση» (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 
και του Ν. 3369/171Α/6.7.2005 «Συστηματοποίηση της Δια βίου Μάθησης και άλλες 
διατάξεις» και ορίζει εκπροσώπηση των εργοδοτών οριζόμενου από την τριτοβάθμια 
αντιπροσωπευτική οργάνωση που συνυπογράφει την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και στην αρμοδιότητα της οποίας εντάσσεται το 
επάγγελμα/ειδικότητα για το οποίο αναπτύσσεται το επαγγελματικό περίγραμμα.  
Αντίστοιχα, βάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου (Ν. 4368/2016 - ΦΕΚ Α 21/21-2-2016, 
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις, Άρθρο 85) με το 
οποίο συστάθηκε Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη 
σύμπραξη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και 
ορίστηκε ότι οι Κοινωνικοί Εταίροι που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας συνιστούν βασικό τμήμα του Επιχειρησιακού Δικτύου Φορέων και 
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Οργανισμών που τροφοδοτούν τον Μηχανισμό Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας.  
H ΓΣΕΕ συμμετέχει επίσης στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης βάσει του Ν. 
3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». Επιπροσθέτως και εκτός της 
θεσμοθετημένης συμμετοχής σε διαρκούς λειτουργίας επιτροπές, φορείς και 
οργανισμούς, η ΓΣΕΕ καλείται συστηματικά να συμβάλλει με την παροχή στοιχείων 
τεκμηρίωσης και τη διατύπωση θέσεων και προτάσεων σε δεκάδες ad hoc επιτροπές 
και ομάδες εργασίας με πιο σημαντικές τις Επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που 
προετοιμάζουν και ελέγχουν το νομοθετικό έργο 

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 από τη ΓΣΕΕ και στα χρόνια 
λειτουργίας του επιδεικνύει πλούσιο έργο στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της 
κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της διά βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων 
και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ, καθώς και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος της 
χώρας. Η οργάνωσή του δεν έχει μόνο κεντρική δομή αλλά και περιφερειακή, με βάση 
τις 13 διοικητικές περιφέρειες, καθώς και κλαδική δομή, με βάση τους επιμέρους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, οι άξονες της μελετητικής/ ερευνητικής 
δραστηριότητάς του, ως συμβολή στη διαμόρφωση των θέσεων της ΓΣΕΕ, αναπτύσσονται 
κυρίως στα εξής πεδία: Ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία, περιφερειακή ανάπτυξη, 
ειδικές οικονομικές ζώνες, διεθνής/ ευρωπαϊκή ύφεση και κρίση της ελληνικής οικονομίας, 
δημοσιονομική προσαρμογή, δημόσιες και κοινωνικές δαπάνες, πράσινη οικονομία, 
κοινωνική συνοχή και απασχόληση, αγορά εργασίας, απασχόληση, ανεργία, εργασιακές 
σχέσεις, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, συνδικαλιστική 
οργάνωση και εκπροσώπηση του κόσμου της εργασίας, ανταγωνιστικότητα και 
διαρθρωτικές αλλαγές, νέες τεχνολογίες και καινοτομία, κλαδικές πολιτικές, ανάπτυξη με 
αύξηση των μισθών, των δημόσιων και κοινωνικών δαπανών, μετανάστευση, 
επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, δημόσιος τομέας και δημόσιες 
επιχειρήσεις. 

Σε όλα τα ανωτέρω πεδία το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ως επιστημονικό ινστιτούτο του θεσμικού 
κοινωνικού εταίρου που εκπροσωπεί τις δυνάμεις της εργασίας, δραστηριοποιήθηκε 
παρέχοντας τις υπηρεσίες του, όπως άλλωστε προβλέπεται βάσει του καταστατικού του 
(ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για την γενική, κοινωνική και οικονομική, ωφέλεια 
των εργαζομένων και των ανέργων και σε κάθε περίπτωση, χωρίς σκοπούμενο κέρδος. 

 

Οργάνωση και Υποδομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

Η πανελλαδική οργανωτική δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διασφαλίζεται με τη σύσταση 
Περιφερειακών Επιτροπών στις 13 γεωγραφικές - διοικητικές περιφέρειες, και Κλαδικών 
Επιτροπών στους κλάδους οικονομίας, παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας. 
Ειδικότερα: 

- Σε Περιφερειακό επίπεδο: Αττικής, Κρήτης, Πελοποννήσου, Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς 
Ελλάδας και Εύβοιας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσων. 
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- Σε Κλαδικό επίπεδο: Τραπεζών-Ασφαλειών, Διυλιστηρίων-Πετρελαιοειδών, 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τουρισμού - Επισιτισμού, Μεταφορών, Επικοινωνιών, 
Ιματισμού- Δέρματος και Κλωστοϋφαντουργίας. 

Η γεωγραφική διασπορά του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, δίνει τη δυνατότητα της άμεσης σύνδεσης με τον 
τοπικό χώρο και της ανάπτυξης περιφερειακών δράσεων λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες και τις τοπικές αναπτυξιακές συνθήκες της αγοράς εργασίας. 

Ανά διοικητική περιφέρεια, τα παραρτήματα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ έχουν ως εξής: 

- Περιφέρεια Αττικής: Κεντρική δομή  
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: δύο παραρτήματα, εκ των οποίων ένα στη 

Θεσσαλονίκη και ένα στη Βέροια. 
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: ένα παράρτημα στην Ξάνθη. 
- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: ένα παράρτημα στην Κοζάνη. 
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ένα παράρτημα στη Λαμία. 
- Περιφέρεια Θεσσαλίας: δύο παραρτήματα, εκ των οποίων ένα παράρτημα στη 

Λάρισα και ένα στο Βόλο.  
- Περιφέρεια Ηπείρου: ένα παράρτημα στην Πρέβεζα. 
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: δύο παραρτήματα, εκ των οποίων ένα 

παράρτημα στην Πάτρα και ένα στη Ναύπακτο. 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου: ένα παράρτημα στην Τρίπολη. 
- Περιφέρεια Κρήτης: ένα παράρτημα στο Ηράκλειο. 
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: ένα παράρτημα στη Χίο. 
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: δύο παραρτήματα, εκ των οποίων ένα στη Σύρο και 

ένα στη Ρόδο. 

Στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απασχολούνται 79 άτομα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με  
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Το προσωπικό χωρίζεται σε διοικητικό (γραμματείς, 
στελέχη οικονομικής διαχείρισης, λογιστές) και επιστημονικό (45 επιστημονικά στελέχη). 

Το επιστημονικό προσωπικό του ΙΝΕ /ΓΣΕΕ αποτελείται από στελέχη διαφόρων 
ειδικοτήτων σχετικών με την δραστηριότητα του φορέα, τα οποία διαθέτουν υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη 
διαχείριση έργων στα πεδία της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, των πολιτικών 
απασχόλησης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 

Όλα τα περιφερειακά παραρτήματα είναι στελεχωμένα κατ’ ελάχιστον με δύο  στελέχη 
αορίστου χρόνου, ένα εκ των οποίων είναι επιστημονικός/κη συνεργάτης και το δεύτερο 
διοικητικό προσωπικό.  

Το κεντρικό και τα περιφερειακά παραρτήματα του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ λειτουργούν σε σύγχρονες 
δομές που παρέχουν πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. Κάθε δομή διαθέτει θέσεις 
εργασίας για το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, αίθουσες εκπαίδευσης και 
χώρους πολυμέσων και υπολογιστών. Όλα τα γραφεία είναι πλήρως εξοπλισμένα με τον 
απαραίτητο τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και όλοι οι υπολογιστές είναι 
συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Το κεντρικό τμήμα διαθέτει 10 blade servers και 12 Rack 
Servers >45 VMs. Το πανελλαδικό δίκτυο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι IP MPLS VPN Network με 
ΜetroΕthernet και LMDS. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διαθέτει 51 πιστοποιημένες αίθουσες κατάρτισης 
στο σύνολο των παραρτημάτων του.  
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Οργάνωση και στελέχωση οικονομικών υπηρεσιών. 

Ο τομέας Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα: 

- Το Λογιστήριο,  που απαρτίζεται  από  τρία στελέχη ΠΕ εκπαίδευσης, έναν ΤΕ 
εκπαίδευσης και έναν ΔΕ εκπαίδευσης. 

- Το τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης, που απαρτίζεται από δύο στελέχη ΠΕ 
εκπαίδευσης και τρεις εργαζόμενους ΔΕ εκπαίδευσης. 

- Το Ταμείο, που απαρτίζεται από ένα στέλεχος ΠΕ εκπαίδευσης και ένα στέλεχος ΔΕ 
εκπαίδευσης. 

Το Λογιστήριο τηρεί κατηγορία Βιβλίων Β’- απλογραφικά, με δυνατότητα αναλυτικής 
λογιστικής (Βιβλία Γ΄ κατηγορίας). Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ArgusErp, που 
λειτουργεί αποτελεσματικά πάνω από 10 χρόνια.  

Το τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης πραγματοποιεί ανά πράξη την παρακολούθηση, 
συγκέντρωση, καταγραφή και τον έλεγχο  της επιλεξιμότητας των δαπανών, την 
παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων, καθώς και την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών (όσον αφορά στις δαπάνες) στις αρμόδιες αρχές. 

Τέλος, το Ταμείο πραγματοποιεί τις πληρωμές από τις εγκεκριμένες δαπάνες. 

Με βάση τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, πέραν του θεσμικού του ρόλου ως 
εθνικού κοινωνικού εταίρου, διαθέτει τους ανθρώπινους πόρους, την εμπειρία, την 
οργανωτική διάρθρωση, την τεχνολογική υποδομή και τις διαδικασίες που αφενός τον 
καθιστούν ικανό πάροχο με πολλαπλά πλεονεκτήματα προκειμένου για την συγκεκριμένη 
ΥΓΟΣ και αφετέρου εγγυώνται την παροχή της συγκεκριμένης ΥΓΟΣ με υψηλές ποιοτικές 
προδιαγραφές που αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στους αποδέκτες 
της, δηλαδή τους άνεργους νέους. 
  

3.2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 
(Κ.Ε.Π.Π.) 

Η ικανότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (και επομένως και του Κέντρου Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς εκ μέρους του πρώτου) να αναλάβει ως πάροχος την παρούσα 
ΥΓΟΣ αλλά και η διάκρισή της από τον ανταγωνισμό, προκύπτει κατ’ αρχάς από τον 
καθαρά δημόσιο μη κερδοσκοπικό και κοινής ωφέλειας χαρακτήρα του ιδρύματος. Το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως 
αυτοδιοικούμενο, βάσει του Ν.Δ. 4578/1966 και του Π.Δ. 377/89. Εποπτεύεται και 
επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 

1. Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Νομική Μορφή:  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / ΝΠΔΔ 

/ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Έτος Ίδρυσης 1938 
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Διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 80,  Τ.Κ. 18534, 
Πειραιάς 

Εκπρόσωπος φορέα   Καθηγητής Άγγελος Κότιος 

Θέση Πρύτανης 

Τηλ. 210 4142421 

Fax 210 4173260   

Email rector@unipi.gr 

 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής του, το Πανεπιστήμιο παρέχει ποιοτική και 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση, εναρμονιζόμενη με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης, της 
τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής.  

Στρατηγική Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Το Όραμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως αυτό εκφράζεται στην στρατηγική του 
ιδρύματος (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο Στρατηγική Πανεπιστημίου (unipi.gr)), 
είναι:  

να είναι ένα Ίδρυμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο Ακαδημαϊκό Χάρτη και να 
αναγνωρίζεται για:  

 την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, 
 την παραγωγή. διάδοση και εφαρμογή γνώσης αιχμής,  
 τον ηγετικό του ρόλο στη διαμόρφωση αξιών και στην αντιμετώπιση 

σύγχρονων επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. 

 

2. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς – Κ.Ε.Π.Π. 

Νομική Μορφή:  Ειδικός Λογαριασμός / ΝΠΔΔ 

/ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Έτος Ίδρυσης 1983 

Διεύθυνση Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 91,  Τ.Κ. 18533, 
Πειραιάς 

Εκπρόσωπος φορέα   Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης 

Θέση Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ- Αντιπρύτανης 
Έρευνας και Δια βίου Εκπαίδευσης 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Τηλ. 210 4142613 

Email gramee@unipi.gr 

mailto:rector@unipi.gr
https://unipi.gr/unipi/el/diasfalish-poiothtas/strathgikh-papei.html
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Website www.kep.unipi.gr    

 

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι η επωνυμία του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς που συστάθηκε με την από 
30.06.1983 απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81, όπως τροποποιήθηκε 
με την 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δραστηριοποίηση του σήμερα 
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017).  Το Κέντρο 
Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς διοικείται από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία είναι 
αιρετό όργανο και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις 
των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Η Επιτροπή Ερευνών συγκροτείται σε 
σώμα με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ερευνών είναι ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Έρευνας. Έργο της Επιτροπής 
Ερευνών είναι η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος εξυπηρετεί 
την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος. 

 

Σκοπός - Όραμα 

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση 
κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους 
απαραίτητων για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, 
αναπτυξιακών, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης καθώς και έργων για την παροχή 
επιστημονικών τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών 
μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, 
την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και 
άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην σύνδεση της 
εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το 
επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή και με τη συνεργασία άλλων 
ειδικών επιστημόνων.   

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) στα πλαίσια του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του, έχει θέσει ως όραμα: 

το να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα 
συμβάλλει στην ανάδειξη και αναγνώριση του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως ενός εκ των 
κορυφαίων της Ευρώπης. 

 

Οργάνωση και Υποδομή 

Το ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Ε.Π.Π. περιλαμβάνει τα 200 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, η πλειοψηφία των οποίων έχει διδακτορικό από διακεκριμένα πανεπιστήμια 
της Ευρώπης και των Η.Π.Α.. Επίσης στελεχώνεται από 25 έμπειρα στελέχη με υψηλού 
επιπέδου σπουδές (απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχοι Μεταπτυχιακού 
Τίτλου Σπουδών), κυρίως σε οικονομικές και διοικητικές επιστήμες. Επίσης, το Κ.Ε.Π.Π. 
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συνεργάζεται με καταξιωμένους ερευνητές από άλλα ΑΕΙ του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, καθώς και από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και εταιρείες. 

Το Κ.Ε.Π.Π. διαθέτει μηχανογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ενοποιημένο 
δίκτυο φωνής και δεδομένων συνδεδεμένο με τα κτήρια του Πανεπιστημίου, ενώ έχει 
εγκαταστήσει το πληροφοριακό σύστημα SAP για την αποτελεσματική υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων του. Η ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π.Π. ενημερώνεται συνεχώς και παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για τη δραστηριότητά του. 

 

Δραστηριότητα 

Από την ίδρυσή του, το Κ.Ε.Π.Π. έχει ολοκληρώσει πάνω από 1.000 ερευνητικά έργα,  
εκπαιδευτικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργεία, 
Τράπεζες, Οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και Ιδιωτικούς Φορείς. Στα 
Έργα που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται περιλαμβάνονται: Βασική και Εφαρμοσμένη 
Έρευνα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Αναπτυξιακά Προγράμματα για τη 
Δημιουργία  Υποδομής, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Συνέδρια, 
Εκδηλώσεις, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, Μελέτες, κλπ.  

Οι  Ερευνητικές, Μελετητικές και Επιμορφωτικές δραστηριότητες του Κέντρου Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς χαρακτηρίζονται από: 

- Αντικειμενικότητα στη διαμόρφωση, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων των 
προτάσεων και έργων. 

- Ανταγωνιστικότητα στην υλοποίηση έργων, λόγω του μη κερδοσκοπικού του 
χαρακτήρα. 

- Πολυετή εμπειρία σε εφαρμοσμένες έρευνες, μελέτες, εκπαίδευση και εφαρμογές 
λόγω της μεγάλης πείρας του επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. 

- Υποστήριξη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής. 

 

Ποιότητα Έργων - Μέτρα Διασφάλισης Ποιότητας 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κ.Ε.Π.Π. χαρακτηρίζονται από: 

- αντικειμενικότητα στο σχεδιασμό των μελετών, την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
και την εξαγωγή συμπερασμάτων,  

- εχεμύθεια -όπου απαιτείται από τους αναδόχους- όσον αφορά τα δεδομένα και 
τα συμπεράσματα των μελετών, και  

- μικρό κόστος, χωρίς καμία "έκπτωση" στην ποιότητα, συγκριτικά με γραφεία 
μελετών και συμβούλων.  

 

3.3 ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ & ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ  
 
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ αναλαμβάνει τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής-μοριοδότησης 
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των ωφελούμενων, την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων, την επιλογή των 
θεματικών αντικειμένων κατάρτισης, τον προσδιορισμό των αναλυτικών προδιαγραφών 
για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 
της αποδοτικότητας της πράξης. 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58994/18-06-2019 (Β’2343) ΚΥΑ περί της διάρθρωσης της 
ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, άρθρο 1 αποστολή της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ είναι η υποστήριξη του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής 
ΥΠΕΚΑΑ) και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό, στην αποτύπωση, ιεράρχηση 
και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής «Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης» και «Κοινωνικής Οικονομίας» του ως άνω Υπουργείου, καθώς και η 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ως άνω Υπουργείου, των εποπτευομένων από 
αυτό φορέων σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και των δράσεων και προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, άλλων 
Διεθνών Οργανισμών, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής ΕΟΧ). Για τις 
ανάγκες της παρούσας, οι τομείς πολιτικής «Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης» και 
«Κοινωνικής Οικονομίας» περιλαμβάνουν τους τομείς: α) Ένταξης στην αγορά 
Εργασίας, β) Ενίσχυσης δεξιοτήτων και προώθησης στην Απασχόληση και γ) 
Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 
 
Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης και πολιτικών κοινωνικής οικονομίας του ως άνω Υπουργείου, του 
προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή 
δράσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του 
ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020, καθώς και τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, 
παρακολούθηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση κάθε άλλης συναφούς ενέργειας ή/και 
προγράμματος που συνδέεται με πράξεις ή/και έργα που συγχρηματοδοτούνται από 
λοιπά προγράμματα, Ταμεία, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ε.Ε. ή/και άλλων 
Διεθνών Οργανισμών ή/και του ΕΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (εφεξής 
πόρους άλλων Ταμείων/ Χρηματοδοτικών Μηχανισμών). 
 
 
Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ υποστηρίζει, ως συμπράττοντας φορέας σύμφωνα με σχετική 
ΚΥΑ, την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ αναφορικά με την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων 
μέσω της χρήσης του ΠΣ Voucher, το οποίο θα παραμετροποιήσει δεόντως, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παρούσας υπηρεσίας. 
 
Το ΠΣ Voucher αναπτύχθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με 
συγχρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, στο πλαίσιο της πράξης με α.π 
2.4690/6.1237/07-03-2012 "Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του 
κουπονιού "voucher""[ΠΣ VOUCHER] (Κωδικός MIS 372925). Αντικείμενο της πράξης 
ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση πληροφοριακού 
συστήματος διαχείρισης που θα υποστηρίζει τις παρεμβάσεις συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης που βασίζονται στη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης 
(training voucher). Έκτοτε, το ΙΤΥΕ, βάσει σχετικής ΚΥΑ και Προγραμματικής Συμφωνίας, 



16 

 
 

παγίως συμπράττει με την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ αναφορικά με την παραμετροποίηση και 
χρήση του ΠΣ σε κάθε πράξη ΣΕΚ που υλοποιείται με Δικαιούχο την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.  
 
Περαιτέρω αναφορικά με το ΙΤΥΕ: 
 

1. Συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 

2. Εξειδικεύεται, όπως προκύπτει από τις καταστατικές του διατάξεις (άρθρο 23, παρ. 1, 
περ. α, ββ, β, ε, ηη, ιδ, στ του ν. 1 ν. 3966/2011, ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-05-2011) σε θέματα 
αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, παροχής υπηρεσιών 
κατάρτισης και διαρκούς επιμόρφωσης, σχεδιασμού, διοίκησης, λειτουργίας και 
ανάπτυξης δικτύων και ψηφιακών υποδομών πανελλαδικής εμβέλειας, διεξαγωγής 
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών, καθώς και στις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες επιπτώσεις της 
ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης, ενθάρρυνσης και προώθησης της 
καινοτομίας στην εκπαίδευση. 

3. Αναλαμβάνει καθήκοντα φορέα υλοποίησης, με δυνατότητα εκτέλεσης έργων με ίδια 
μέσα ή ενδιάμεσου φορέα σε αντίστοιχες συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 23, παρ. 2 του ν.3966/2011). 

4. Λαμβάνει επιχορηγήσεις από άσκηση καθηκόντων δικαιούχου ή συνδικαιούχου, σε 
συγχρηματοδοτούμενες πράξεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (άρθρο 30, παρ. 1 
άρθρο 30 του ν.3966/2011). Σημειώνεται ότι σε ποσοστό άνω του 80% τα έσοδα του 
προέρχονται από αναθέσεις Δημόσιων Υπηρεσιών  και ως εκ τούτου κατά κυριαρχικό 
τρόπο λειτουργεί για το Δημόσιο (Πίνακας υλοποιηθέντων έργων ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). 

5. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι οργανικό τμήμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και εμπίπτει στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης και ως εκ τούτου η επιτυχής 
και αποτελεσματική υλοποίησή τους, αποτελεί κοινή μέριμνα τόσο του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσο και του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ν.4763/2020, ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020). 

 

 
 

4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Η παρεχόμενη υπηρεσία έχει οριζόντιο χαρακτήρα.  
 
Η παρούσα ΥΓΟΣ εστιάζει στους ανέργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν 
συμπληρώσει το 29ο έτος και διανύουν το 30ο), που είναι εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας της 
ΔΥΠΑ, από όπου και θα αντληθούν, μετά από διαφανείς διαδικασίες επιλογής 
(πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλογή βάσει κριτηρίων κ.λπ.).     
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5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Η υλοποίηση των υπηρεσιών της παρεχόμενης ΥΓΟΣ θα έχει διάρκεια 14,5 μηνών 
(16.10.2022-31.12.2023). Το χρονικό διάστημα υλοποίησης είναι σύμφωνο προς το 
άρθρο 2 παρ. 2 της Απόφασης το οποίο προβλέπει ότι η περίοδος υλοποίησης της 
ΥΓΟΣ δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 έτη. 
 
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, με την απεικόνιση του χρονικού διαστήματος 
υλοποίησης των επιμέρους υπηρεσιών – ενεργειών και της συνολικής διάρκειας της 
πράξης, με τη μορφή διαγράμματος GANTT παρατίθεται παρακάτω: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΟΣ 
Β' 

2022 
Α' 

2023 
Β’ 

2023 

Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού    

Επιλογή ωφελούμενων   
  

Παροχή Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής   
  

Παροχή κατάρτισης  
  

Παροχή Πιστοποίησης στους ωφελούμενους    

Καταβολή επιδόματος κατάρτισης στους 
ωφελούμενους 

 
  

Συντονισμός, Διαχείριση, και Δημοσιότητα της 
Πράξης 

 
  

 
 

 
6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Με την υλοποίηση της πράξης, θα παρασχεθούν υπηρεσίες συμβουλευτικής 
υποστήριξης – κατάρτισης – πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης σε 3.000 άνεργους 
ωφελούμενους, ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και διανύουν 
το 30ο), στο σύνολο της Χώρας, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 11.882.852,91 €. 
 
Για την παροχή της ως άνω ΥΓΟΣ, οι πάροχοι (ΕΠ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, σε σύμπραξη με ΙΤΥΕ 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ & Ένωση Φορέων ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Κ.Ε.Π.Π.) θα προβούν συνοπτικά στις 
παρακάτω ενέργειες: 
 

 Επιλογή ωφελουμένων 
 Παροχή συμβουλευτικής  
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 Παροχή κατάρτισης η οποία περιλαμβάνει: 
o θεωρητική κατάρτιση 
o πρακτική άσκηση 

 Παροχή Πιστοποίησης στους ωφελούμενους 
 Καταβολή επιδομάτων κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής) στους 

ωφελούμενους 
 Συντονισμός, Διαχείριση, και Δημοσιότητα της Πράξης. 
 Υποστηρικτικές δράσεις (δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού) 

 

Το σύνολο των ενεργειών συμβουλευτικής, υποστήριξης,  κατάρτισης καθώς και 
πιστοποίησης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με: 

 το υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με 
θέμα  «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)»,  

 τις με αρ. πρωτ. 102768/1-10-2020 «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες 
εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών 
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 
6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”,  

 τις διατάξεις του ν. Ν. 4763/21.12.2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον 
έλεγχο αναλογικότητας πριν από την θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EEL 173), κύρωση της συμφωνίας μεταξύ 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 254/Α/21.12.2020) και  

 την υπ’ αριθμ.141267/Κ6/4-11-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια βίου Μάθησης και Νεολαίας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την  τροποποίηση, τη 
μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια βίου Μάθησης σε φυσικά, 
νομικά πρόσωπα και ενώσεις  προσώπων» (ΦΕΚ 5159/Β/5-11-2021). 

 Την υπ. αριθμ. 82759 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4581/Β/30-08-2022) «Σύστημα Σχεδιασμού 
και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων 
προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» 

 

6.1 Επιλογή Ωφελουμένων 
 
Η ενέργεια της επιλογής των ωφελουμένων θα υλοποιηθεί από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με ίδια 
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μέσα και ειδικότερα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 της απόφασης υλοποίησης με 
ίδια μέσα του Υποέργου 3 της Πράξης. 
 
Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής ωφελουμένων  
Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία στην υλοποίηση 
του έργου. Προϋποθέτει λεπτομερή σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός η 
διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας, αφετέρου δε η επιτυχής πορεία του Σχεδίου 
Δράσης. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής 
Ωφελουμένων, η οποία θα απαρτίζεται από μέλη της Ομάδας Έργου.  
 
 
Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν :  
1. Υπεύθυνος Πράξης,  
2. Στέλεχος 1 της Ομάδας Έργου του Παρόχου ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
3. Στέλεχος 2 της Ομάδας Έργου του Παρόχου ΙΝΕ ΓΣΕΕ. 
 
 
Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης θα καθοριστούν με ευθύνη της 
Δικαιούχου ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 68665/18.06.2021 κοινή 
επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και της Γενικής 
Γραμματέως Εργασίας με θέμα:  «Πλαίσιο Κατευθύνσεων για την υλοποίηση και 
αξιολόγηση για ένταξη έργων συμβουλευτικής/κατάρτισης/πιστοποίησης ανέργων, με 
δικαιούχο την ΑπΚΟ σε σύμπραξη με άλλους φορείς, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ». 
 
To IΝE ΓΣΕΕ υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Ε.Π. για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα 
φυσικά πρόσωπα πριν την έκδοσή της, καθώς και για οποιαδήποτε σημαντική 
τροποποίησή της, σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 
2014-2020. 
 
Η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
Στάδιο Α: Προσέλκυση των ωφελούμενων 
Στάδιο Β: Συλλογή αιτήσεων και δικαιολογητικών  
Στάδιο Γ: Ταξινόμηση Αιτήσεων - Έλεγχος Δικαιολογητικών 
Στάδιο Δ: Αξιολόγηση – τελική κατάταξη/κατανομή/επιλογή των ωφελούμενων  
 
 
 
Στάδιο Α: Προσέλκυση των Ωφελούμενων 
 
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να εφαρμοστούν 
τα μέτρα και οι προτεινόμενες δράσεις δημοσιότητας για τη προσέλκυση των 
ωφελούμενων. 
 
Σκοπός των επιμέρους ενεργειών της προσέλκυσης είναι να συγκεντρωθεί αρκετά 
μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων, ώστε να προβλεφθεί η αντιμετώπιση του 
ενδεχόμενου κινδύνου μικρού αριθμού αιτήσεων που σε περίπτωση απόσυρσης της 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων, να υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των ανάλογων 
κενών θέσεων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα προβεί και σε δημόσια πρόσκληση στους δυνητικά 
ωφελούμενους για την υποβολή τυποποιημένης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και μοριοδότησης,  αίτησης συμμετοχής στη δράση.  Στην πρόσκληση θα 
περιγράφονται ο τρόπος και οι όροι καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος.   
 
Στάδιο Β: Συλλογή αιτήσεων και δικαιολογητικών 
 
Κατά το στάδιο αυτό οι ωφελούμενοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους σε ειδικά 
διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, βάσει των 
οποίων θα γίνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεών και υποβάλλουν συνημμένα 
τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στοιχεία τους. 
 
Κατά την υποβολή των αιτήσεων, θα εφαρμόζεται κάθε δυνατό μέτρο για την 
υποβοήθηση των δυνητικά ωφελούμενων για την υποβολή αίτησης (ενδεικτικά 
λειτουργία Ηelp Desk καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
κ.α.) 
 
Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής σε ειδικά 
διαμορφωμένη πλατφόρμα θα τηρηθούν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 “για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ”. 
 
Στάδιο Γ: Ταξινόμηση Αιτήσεων - Έλεγχος Δικαιολογητικών με χρήση και του 
υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος. 
 
Κατά το συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες:  
1. Επεξεργασία και ταξινόμηση των δεδομένων κατά περιφερειακή ενότητα αρχικά. 

Στο στάδιο αυτό διαχωρίζονται οι αιτήσεις που δεν είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με 
τα κριτήρια on/off. 

2. Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί και 
κατάταξη/ταξινόμησή τους  βάσει των κριτηρίων επιλογής. 

3. Έλεγχος δικαιολογητικών και επίλυση διευκρινήσεων και τυχόν ζητημάτων που 
θα προκύψουν (όπως έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού, επανάληψη αποστολής 
σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα στην ανάγνωσή του, κ.ά.). 

4. Αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστωθεί ανακρίβεια στα 
στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση και η ανακρίβεια αυτή συνδέεται με 
κάποιο από τα βαθμολογούμενα κριτήρια.  

5. Βάσει της συνολικής βαθμολογίας που θα προκύψει από την προηγούμενη 
διαδικασία θα διαμορφωθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ένας 
προσωρινός πίνακας με την κατανομή κατά φθίνουσα σειρά των επιτυχόντων, 
των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων. 
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Σημειώνεται ότι η επιβεβαίωση της εργασιακής κατάστασης (άνεργοι) των υποψηφίων 
στο στάδιο αυτό θα τεκμαίρεται από την προσκόμιση δικαιολογητικού γενικής βεβαίωσης 
χρόνου ανεργίας εκδιδόμενη είτε από το διαδίκτυο, είτε από ΚΕΠ είτε μέσω των ΚΠΑ2 
(ΔΥΠΑ). Προβλέπεται ωστόσο και η διεκπεραίωση της διαδικασίας απευθείας μέσω 
ΔΥΠΑ με τη χρήση διατιθέμενων πληροφοριακών συστημάτων (πχ ΟΠΣ ΔΥΠΑ, 
ΕΡΓΑΝΗ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.  

 
Στάδιο Δ: Η Αξιολόγηση - Τελική Κατάταξη/Κατανομή - Επιλογή των Ωφελούμενων  
 
Κατά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επιλογής των ωφελούμενων, περιλαμβάνεται η 
οριστικοποίηση του πίνακα των αποτελεσμάτων.  
 
Συγκεκριμένα για την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου είναι η οριστικοποίηση του 
πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων, η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα 
που γίνεται η ενημέρωση για τα στοιχεία και την υλοποίηση της Πράξης. Σημειώνεται ότι 
ο πίνακας θα περιλαμβάνει μόνο τους κωδικούς των αιτήσεων συμμετοχής και όχι 
προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων. 
 
Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων - Ενστάσεων 
 
Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα 
επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων 
πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την άσκησή τους. 
 
Οριστικοποίηση καταλόγου ωφελούμενων και επόμενα βήματα 

 Υποβολή αίτησης από τον επιλεγέντα ωφελούμενο στον πάροχο  

 Ένταξη του ωφελουμένου σε συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.  

 Ενημέρωση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ από τον πάροχο για τους εντασσόμενους στα 
προγράμματα κατάρτισης ωφελουμένους.  

 Επιβεβαίωση από τη ΔΥΠΑ της εργασιακής κατάστασης των επιλεγέντων 
ωφελουμένων πριν από την έναρξη υλοποίησης της δράσης ή των διακριτών 
παρεμβάσεων της δράσης, με χρήση των διατιθέμενων πληροφοριακών 
συστημάτων (π.χ. ΟΠΣ ΔΥΠΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). 

 
  

6.2 Συμβουλευτική υποστήριξη-κατάρτιση-πιστοποίηση-πρακτική άσκηση 

Οι ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής 
άσκησης θα υλοποιηθούν από τους Παρόχους ΥΓΟΣ με ανάθεση σε τρίτο μέσω ανοιχτής 
διαγωνιστικής διαδικασίας συμφώνως με τον Ν. 4412/2016 και την τροποποίηση αυτού 
με τον Ν. 4782/2021 που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικότερα θα προκηρυχθεί 
ηλεκτρονικός άνω των ορίων διαγωνισμός από τον οποίο θα προκύψει ο Ανάδοχος που 
θα εκτελέσει συνολικά και ενιαία τις ως άνω ενέργειες/υπηρεσίες. Οι Πάροχοι ΥΓΟΣ (ΕΠ 
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ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και Ένωση Φορέων ΙΝΕ ΓΣΕΕ –ΠΑ.ΠΕΙ./Κ.Ε.Π.Π.) θα 
παρακολουθούν/ελέγχουν τον Ανάδοχο ως προς την υλοποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου.  Η υλοποίηση των προγραμμάτων Συμβουλευτικής, 
Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης θα ανατεθεί σε ανάδοχο, καθώς δεν 
δύναται να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Παρόχου ΥΓΟΣ, σύμφωνα με όσα ο ν. 4763/2020 
υποχρεωτικώς ορίζει. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. «Τα Κ.Δ.Β.Μ. αποτελούν φορείς παροχής 
υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης που παρέχουν σε ενήλικες: α) 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, β) επανειδίκευση (reskilling), γ) αναβάθμιση 
δεξιοτήτων (upskilling), δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων και ε) συμβουλευτική και 
επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. 

 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 56 «Η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί μέρος των 
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία οργανώνεται και 
προωθείται με ευθύνη των Κ.Δ.Β.Μ. και δύναται να υλοποιείται: α) σε φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που 
σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της κατάρτισης. Οι τύποι των επιχειρήσεων και των 
φορέων στους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, το περιεχόμενό 
της, οι όροι υλοποίησής της και η διάρκειά της προσδιορίζονται στις εκάστοτε 
προσκλήσεις/προκηρύξεις, β) στη δομή του Κ.Δ.Β.Μ., ιδίως σε προγράμματα 
εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις 
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων, σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προκηρυσσόμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης» 
 
Επιπλέον, στο άρθρο 2 ορίζεται ότι «Πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: η 
διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού, διπλώματος, πτυχίου και εν γένει τίτλου που 
επιβεβαιώνει επίσημα ότι ένα σύνολο αποτελεσμάτων μάθησης, στο οποίο 
περιλαμβάνονται γνώσεις, τεχνογνωσία, δεξιότητες ή ικανότητες, που αποκτήθηκαν από 
ένα άτομο, έχουν αξιολογηθεί και επικυρωθεί από έναν αρμόδιο φορέα με βάση ένα 
προκαθορισμένο πρότυπο.» 
 

o Συμβουλευτική Υποστήριξη 

H συγκεκριμένη παρέμβαση θα αφορά το σύνολο των ωφελούμενων της πράξης, θα 
γίνει σε δύο φάσεις οι οποίες συνολικά περιλαμβάνουν 6 ατομικές συνεδρίες για κάθε 
ωφελούμενο. 

 Ειδικότερα: 

Α φάση (προ της έναρξης της κατάρτισης)   

Προετοιμασία 

Ο ωφελούμενος έχει λάβει κωδικούς και έχει συνδεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και 
λαμβάνει πληροφορίες για το Πρόγραμμα και οδηγίες για την υποχρέωση συμπλήρωσης 
των κάτωθι Εργαλείων:  
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1. Εργαλείο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων (Holland)  
2. Εργαλείο Λήψης Απόφασης  
3. Συμπλήρωση του  Ατομικού Φακέλου του ωφελούμενου  
4. Ορισμός Ραντεβού  

(1η ατομική συνεδρία) Περιλαμβάνει: 

- Εισαγωγική συζήτηση – icebreaking, καλωσόρισμα, πληροφόρηση του ωφελούμενου 
για το Πρόγραμμα,  

- Παρουσίαση του Ατομικού Φακέλου από τον ίδιο τον ωφελούμενο – παρουσίαση 
εαυτού (εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία, γνώσεις δεξιότητες, ενδιαφέροντα), 
στόχοι του ωφελούμενου για το μέλλον – προσδοκίες, συζήτηση πάνω στα ευρήματα 
του Εργαλείου Επαγγελματικού Προφίλ (Holland) και εξαγωγή συμπερασμάτων,  

- Συζήτηση πάνω στα ευρήματα του Εργαλείου Λήψης Απόφασης,  

- Προετοιμασία για την 2η Συνεδρία – Πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις σχετικά με 
τη συμπλήρωση των επόμενων εργαλείων (αφαιρετικής & κριτικής σκέψης, 
επικοινωνιακών & διαπροσωπικών δεξιοτήτων).  

(2η ατομική συνεδρία) Περιλαμβάνει:  

- Συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ (αφαιρετικής & κριτικής 
σκέψης, επικοινωνιακών & διαπροσωπικών δεξιοτήτων, 

- Συμπλήρωση εντύπου (όχι ψηφιοποιημένου εργαλείου) διερεύνησης αναγκών – 
Συζήτηση αποτελεσμάτων με το Σύμβουλο, Διαμόρφωση του ατομικού 
«Εκπαιδευτικού Πλάνου»  - Ατομικού Σχεδίου Δράσης,  

- Σύζευξη των ωφελουμένων με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση 
της πρακτικής άσκησης.  

Β φάση (προ της έναρξης και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης) 

Επικοινωνία του Συμβούλου με τον υπεύθυνο της πρακτικής και έχει ληφθεί 
πληροφόρηση για την περιγραφή των καθηκόντων, την προσαρμογή στο εργασιακό 
περιβάλλον, την κατανόηση και την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην εργασιακή 
πρακτική μέσω ημι-δομημένου εντύπου που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον 
υπεύθυνο της επιχείρησης 

(3η ατομική συνεδρία) Περιλαμβάνει: 

- Παρακολούθηση και εποπτεία της ένταξης στην επιχείρηση που υλοποιείται η 
πρακτική άσκηση, 

- Συζήτηση για θέματα που αφορούν την καθημερινή εργασιακή πρακτική και την 
προσαρμογή στην εργασία (επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, διαχείριση 
νέας γνώσης, διαχείριση χρόνου, αξιοποίηση της θεωρητικής γνώσης κλπ),  

- Προτάσεις βελτίωσης – συζήτηση επί των προτάσεων.   

(4η ατομική συνεδρία) Η 4η συνεδρία θα υλοποιηθεί στο χώρο εργασίας, παρουσία και 
του Επόπτη  Πρακτικής. Θα λάβει χώρα συζήτηση των τριών μερών και ανασκόπηση της 
μέχρι τώρα εργασιακής εμπειρίας του ωφελούμενου. 

Θα διεξαχθεί συζήτηση και πιθανές προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας της 
πρακτικής άσκησης καθώς και μεσολάβηση του Συμβούλου για την επίλυση τυχόν 
ζητημάτων που έχουν προκύψει μέχρι τότε.  

Γ φάση (με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης) 
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(5η ατομική συνεδρία) θα πραγματοποιηθεί η ολοκληρωμένη αποτίμηση της 
συμμετοχής του ωφελούμενου στην πρακτική άσκηση. Ο Σύμβουλος θα παρέχει 
συμβουλευτική καθοδήγηση για θέματα που αφορούν τεχνικές αναζήτησης εργασίας, 
σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (ενδεικτικά: Europass), σύνταξη συνοδευτικής 
επιστολής, σύντομη προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη, περαιτέρω  
ενθάρρυνση για τη διατύπωση.  Τέλος, θα ανατεθεί στον ωφελούμενο να συμπληρώσει 
μόνος του το δικό του βιογραφικό σημείωμα, ώστε να συζητηθεί στην τελευταία συνεδρία 

(6η ατομική συνεδρία) Η 6η συνεδρία περιλαμβάνει συζήτηση πάνω στο Βιογραφικό 
Σημείωμα και τυχόν διορθώσεις, τη συνολική ανασκόπηση της συμμετοχής στο 
πρόγραμμα και την Οριστικοποίηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Καταγραφή 
Εκπαιδευτικού Πλάνου) 

 
 

o Παροχή κατάρτισης 160 ωρών σε επαγγελματικές δεξιότητες 

Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή των παρακάτω στοχευμένων 
προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 160 ωρών, με τη μέθοδο 
της δια ζώσης κατάρτισης σε αίθουσα διδασκαλίας ή / και με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο 
(τηλεκατάρτιση σύγχρονη ή και ασύγχρονη) για την ανάπτυξη επαγγελματικών 
δεξιοτήτων σε ειδικότητες και αντικείμενα κατάρτιση της γαλάζιας οικονομίας, που 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την απασχόληση και την προώθηση των ωφελουμένων σε 
συναφή επαγγέλματα και ειδικότητες. Η θεωρητική κατάρτιση θα περιλαμβάνει ευρεία 
χρήση συμμετοχικών παιδαγωγικών τεχνικών, κατάλληλες για ενηλίκους, όπως μελέτες 
περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων (role playing) ή προσομοιώσεων 
πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών (project-based 
learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη κρίσιμων 
επαγγελματικών οριζόντιων δεξιοτήτων. 

 

o Παροχή πιστοποίησης στους καταρτιζόμενους 

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν 
υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο 
θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Την πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς 
Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή /και 
διεθνώς,  και είναι διαπιστευμένοι, από Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς, να χορηγούν 
πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες του Προγράμματος Κατάρτισης, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Σημειώνεται ότι η 
διαδικασία πιστοποίησης δύναται να παρέχεται και διαδικτυακά με on line επιτήρηση με 
σχετική έγκριση ΕΣΥΔ. 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής: 

 Έλεγχο του δικαιώματος συμμετοχής κάθε ωφελούμενου στη διαδικασία 
πιστοποίησης (δηλ. ολοκλήρωση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα 
κατάρτισης). Το σύνολο των Ωφελουμένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει 
στις εξετάσεις πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθούν από τον Φορέα 
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Πιστοποίησης Προσώπων μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
επαγγελματικών προγραμμάτων.  

 Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας πιστοποίησης. Οι εξετάσεις 
πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε 
περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την 
πρώτη εξέταση.  

 Παρακολούθηση και έλεγχος της διαδικασίας χορήγησης των πιστοποιητικών. 
Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή 
επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον Φορέα 
Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελούμενου 
χορηγείται από τον ΦΠΠ βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις 
πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του Ωφελούμενου και τις ημερομηνίες 
διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές). 

 Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων στην πρώτη εξέταση 
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει 
στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση). Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί 
να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων 
και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε 
ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών ορίων.  

 

o Παροχή πρακτικής άσκησης 280 ωρών σε επιχειρήσεις 

Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ του κάθε 
ωφελούμενου και θα διακρίνεται, όπως και η θεωρητική κατάρτιση, από σαφώς 
καθορισμένους μαθησιακούς στόχους, με απώτερο σκοπό να βοηθά τον καταρτιζόμενο 
στην εύρεση κατάλληλης εργασίας μετά το πέρας αυτής, αλλά και να συμπληρώνει τη 
θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή και εμπέδωση των διδαχθέντων στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ειδικότερα, αφορά στην τοποθέτηση 3.000 ωφελουμένων για 280 
ώρες έκαστος/η, κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης, σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης 
σε επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Η αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης αφορά αποκλειστικά στον πάροχο κατάρτισης και όχι 
τις επιχειρήσεις στις οποίες θα προωθηθούν οι ωφελούμενοι για την πρακτική τους 
άσκηση. Το κόστος της πρακτικής άσκησης παρέχεται στον φορέα πρακτικής άσκησης 
(ανάδοχο), το επίδομα πρακτικής άσκησης παρέχεται στον ωφελούμενο, ενώ οι 
επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

 Φάκελος ενδιάμεσων και απολογιστικών εκθέσεων ολοκλήρωσης φυσικού 
αντικειμένου: α) για τις συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής, β) για κάθε 
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πρόγραμμα κατάρτισης, γ) για τη διαδικασία πιστοποίησης και δ) για την πρακτική 
άσκηση σε επιχειρήσεις που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα/έντυπα, 
όπως αυτά θα προσδιοριστούν στα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας για 
την ανάδειξη του αναδόχου. 

 
Σημειώνεται ότι τα επιμέρους παραδοτέα θα εξειδικευτούν στο τεύχος διακήρυξης του 
ανοιχτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπου επιπλέον θα περιγράφεται με 
σαφήνεια η διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας των δυνητικών 
αναδόχων των υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής 
άσκησης από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου 
και εποπτείας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της χρήσης κατάλληλου 
πληροφοριακού συστήματος. Η online παρακολούθηση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο 
τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή όσο και από την ΑπΚΟ. 

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, θα περιγράφονται αναλυτικά: α) τα έντυπα και 
δικαιολογητικά έγγραφα ή τα ψηφιακά τους ισοδύναμα που ο ανάδοχος θα πρέπει να 
υποβάλει στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, καθώς και ο χρόνος υποβολής τους, προκειμένου να 
επαληθεύεται η έναρξη, ο χρόνος και ο τόπος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης 
και β) η διαδικασία της διοικητικής επαλήθευσης από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, καθώς και τα μέτρα  
που θα λαμβάνει προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή υλοποίηση των ενεργειών. Το ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ θα διενεργεί στους παρόχους διοικητικούς ή και επιτόπιους ελέγχους κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του συνόλου των ενεργειών.  

Σημειώνεται ότι η σύμφωνη γνώμη για τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την 
ανάθεση/σύμβαση με τον ανάδοχο και τυχόν τροποποίησης της  δίνεται από την ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΒΔΜ μέσω προσυμβατικού ελέγχου. 

Κατά τα λοιπά θα ακολουθηθούν τα σχετικώς οριζόμενα του με αρ. πρωτ. 
79732/27.07.2020, εγγράφου της ΕΥΣΕΚΤ με τίτλο “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης” 
(ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) καθώς και του με αρ. πρωτ. 102768/01.10.2020 εγγράφου 
(ΑΔΑ: 60Ψ746ΜΤΛΠ-ΨΓΚ) της ΕΥΣΕΚΤ με τίτλο «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες 
εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 και ΑΔΑ:  6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-
ΘΞΔ». 

Tέλος, επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος Κατάρτισης θα πρέπει να αποδώσει τις 
ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές του εκπαιδευτικού επιδόματος των 
ωφελούμενων τόσο για την θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική 
άσκηση τους. Το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών συμπεριλαμβάνεται στο 
μοναδιαίο κόστος ανά ανθρωποώρας κατάρτισης (5,9 €) και στο μοναδιαίο 
κόστος ανά ανθρωποώρα πρακτικής άσκησης (2,2 €).  
 
Κόστος Ενεργειών και Παραδοτέων:  
 

«Συμβουλευτική – Κατάρτιση - Πρακτική 
Άσκηση -Πιστοποίηση ωφελουμένων» Αριθμός Ωφελούμενοι ΜΚ ΠΥ 

Ενέργειες Ατομική συμβουλευτική 
6 

συνεδρίες 
        3.000    35,00 € 

630.000,00 € 
(=6* 3.000 * 35,00€) 
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Κατάρτιση σε επαγγελματικές 
δεξιότητες 

160 ώρες 
                           

3.000    
 

5,90 € 

 
2.832.000,00 € 

(=160*3.000*5,90€) 

Πρακτική άσκηση 280 ώρες 
                           

3.000    
2,20 € 

1.848.000,00 € 
(=280*3.000*2,20€) 

Πιστοποίηση προσόντων 1 
                           

3.000    
150,00 € 

450.000,00 € 
(=1*3.000*150,00€) 

ΣΥΝΟΛΟ 5.760.000,00 € 

 

6.3 Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 
 
Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος προς τους 
ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, 
τόσο το θεωρητικό μέρος όσο και την πρακτική άσκηση του προγράμματος. 
Υπογραμμίζεται ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα πραγματοποιήσει με ιδία μέσα όλες τις 
ενέργειες διοίκησης, παρακολούθησης και πληρωμής των εκπαιδευτικών επιδομάτων. 
Ειδικότερα για την πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα 
χρησιμοποιήσει το ΠΣ VOUCHER, το οποίο θα παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες της 
πράξης στο πλαίσιο του Υ/Ε 6 από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. 
 
Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ως ένας εκ των παρόχων της ΥΓΟΣ αναλαμβάνει την καταβολή 
εκπαιδευτικών επιδομάτων στους δικαιούχους ωφελούμενους, με πίστωση των 
προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών τους από τον Λογαριασμό της Πράξης στη 
συνεργαζόμενη τράπεζα. 
 
Σύνδεση έργου ΙΝΕ ΓΣΕΕ με έργο καταβολής επιδομάτων από ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ: 
 
Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης η ΕΥ ΕΔ 
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται ελεύθερα και απεριόριστα στο 
ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης που θα χρησιμοποιεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, να εξάγει 
έντυπα και δικαιολογητικά έγγραφα και να διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες 
επαληθεύσεις  υλοποίησης φυσικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του. 
 
Για την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων που είναι αρμοδιότητα της ΕΥ ΕΔ 
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, εξάγοντας από το πληροφορικό σύστημα του, τα  απαραίτητα 
έγγραφα, θα συντάσσει και θα υποβάλλει προς την ΕΥ ΕΔ ΑπΚΟ, ανά τμήμα κατάρτισης, 
υποχρεωτικώς βεβαίωση ολοκλήρωσης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου 
τμήματος κατάρτισης που θα περιλαμβάνει και καταλόγους ωφελούμενων δικαιούχων 
εκπαιδευτικού επιδόματος.  
 
Ειδικότερα και προκειμένου για την πλήρη διοικητική επαλήθευση επιλεξιμότητας 
ωφελούμενων καθώς και για την πιστοποίηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου οι 
κατάλογοι θα συνοδεύονται από τα εξής παραγόμενα από το πληροφορικό σύστημα 
έγγραφα: έκθεση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης, συγκεντρωτική κατάσταση 
ωφελούμενων με συνολικό τελικό αριθμό παρουσιών,  κατάσταση απόδοσης 
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ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ανέργων ωφελούμενων, οι 
οποίες θα υπολογιστούν και θα αποδοθούν από τον ανάδοχο Συμβουλευτικής, 
Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης. 
Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ με την ολοκλήρωση κάθε τμήματος και με την υποβολή από το 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ της ως άνω βεβαίωσης ολοκλήρωσης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου 
θα προχωρεί σε καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων των ωφελούμενων του 
τμήματος.  
 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων 
θα κάνει χρήση του ΠΣ VOUCHER, το οποίο θα παραμετροποιηθεί για τις ανάγκες της 
πράξης στο πλαίσιο του Υ/Ε 6 από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. 
 
Ειδικότερα, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ: 
 
• θα υπολογίσει για κάθε ωφελούμενο, βάσει της παραμετροποίησης του 
πληροφοριακού συστήματος του Διόφαντου, το εκπαιδευτικό επίδομα που θα πρέπει να 
του καταβληθεί, με βάση τις πραγματικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής 
άσκησης, με την προϋπόθεση επαρκούς παρακολούθησης του προγράμματος η οποία 
πιστοποιείται με την ημερήσια παρουσία σε αυτό και την συμμετοχή στις εξετάσεις 
πιστοποίησης.   
• θα καταβάλλει τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα στους δικαιούχους ωφελούμενους, με 
πίστωση των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών τους από τον Λογαριασμό της 
Πράξης στο ΤΠΚΔ.  
 
Τονίζεται ότι το εκπαιδευτικό επίδομα, τόσο για τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης όσο και 
για τις ώρες τις πρακτικής άσκησης, αποδίδεται στους ωφελούμενους και όχι στις 
επιχειρήσεις που παρέχουν τις θέσεις πρακτικής. 
 
ΚΟΣΤΟΣ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ: 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 
 
Φάκελος καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής 
άσκησης: εντολές πληρωμής εκπαιδευτικών επιδομάτων, καταστάσεις ωφελουμένων οι 
οποίοι εισέπραξαν το εκπαιδευτικό επίδομα, αποδεικτικά έγγραφα καταβολής των 
επιδομάτων κ.λπ. 

«Καταβολή εκπαιδευτικών 
επιδομάτων» Ώρες Ωφελούμενοι 

Κόστος 
ανά ώρα ΠΥ 

  
Εκπαιδευτικά επιδόματα (θεωρίας) 160 3.000 

5,00 € 
2.400.000,00 € 
(=160 * 3.000 * 

5,00€) 

Εκπαιδευτικά επιδόματα (πρακτικής) 280 3.000 
4,00 € 

3.360.000,00 € 
(=280 * 3.000 * 

4,00€) 

  
Σύνολο       

5.760.000,00 € 
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6.4 Διοίκηση, διαχείριση, παρακολούθηση, δημοσιότητα και υποστηρικτικές 
ενέργειες της Πράξης 
 
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ενέργειες συντονισμού, διοίκησης/διαχείρισης και 
δημοσιότητας, καθώς και τις υποστηρικτικές ενέργειες της Πράξης.  
 
O συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα της Πράξης υλοποιείται από τους παρόχους 
ΥΓΟΣ (ΑπΚΟ και Ένωση φορέων ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Κ.Ε.Π.Π.) μέσω διακριτών αποφάσεων 
υλοποίησης με ίδια μέσα: 

- ΙΝΕ ΓΣΕΕ: ΥΕ3,  

- Κ.Ε.Π.Π.: ΥΕ5 και  

- ΕΥΔ ΕΣΠΑ: ΑπΚΟ: ΥΕ4 και σε σύμπραξη με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (για την 
τεχνική υποστήριξη καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων): ΥΕ6  

 
Οι δράσεις συντονισμού, διαχείρισης, δημοσιότητας του έργου υλοποιούνται από το 
προσωπικό των παρόχων της ΥΓΟΣ, που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας 
με στόχο την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
Πράξης. 
 
Ειδικότερα: 
Τα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών είναι:   
 

ΕΥΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 
1. Υπεύθυνος Πράξης  
2. Υπεύθυνος Υποέργου και στελέχη της Μονάδας ΙΙ.Β2 
3. Επιτροπή Παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών των αναθέσεων.  
 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΙΝΕ ΓΣΕΕ & ΠΑ.ΠΕΙ./Κ.Ε.Π.Π. 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ  
1. Υπεύθυνος Πράξης  
2. Υπεύθυνος Υποέργου 3 
2. Ομάδα έργου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  
3. Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Πράξης (Ε.Π.Π.Ε.) 
Κ.Ε.Π.Π. 
Υπεύθυνος Πράξης  
1. Υπεύθυνος Υποέργου 5 
2. Ομάδα έργου του Κ.Ε.Π.Π. 
3. Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Πράξης (Ε.Π.Π.Ε.) 
 
 
Συγκεκριμένα: 
 

6.4.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 
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Στο πλαίσιο της ενέργειας, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα υλοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες με 
ίδια μέσα: 
 

• Υποβάλλει τα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης / Υποέργου (ΤΔΠΠ/Υ) ή/και 
οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, καθώς και τα ΔΔΔ των  υποέργων που 
υλοποιεί ο Δικαιούχος και όλες τις απαραίτητες καταχωρήσεις αυτών στο ΟΠΣ.  

 Προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και 
την χρηστή διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου, προβαίνει σε διοικητικές ή 
επιτόπιες επαληθεύσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ή και/μετά την 
ολοκλήρωση αυτού   

 Τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται 
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 

 Επιλέγει τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, με βάση τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και τα οριζόμενα στο έγγραφο με θέμα: «Πλαίσιο ποιοτικών 
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (Α.Π. 79732/27.07.2020) και έπειτα από την 
εισήγηση του ΠΑ.ΠΕΙ./Κ.Ε.Π.Π. μέσω Έκθεσης τεκμηρίωσης επιλογής θεματικών 
ενοτήτων κατάρτισης στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.  

 Προσδιορίζει τις αναλυτικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
υλικών κατάρτισης. 

 Θέτει τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής των ωφελούμενων. Επισημαίνεται 
ότι η πρόσκληση επιλογής ωφελουμένων θα πρέπει πριν την δημοσίευσή της να 
έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τον οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης συμφώνως 
με τις απαιτήσεις του ΣΔΕ 2014-2020. 

 Είναι αρμόδια για την υλοποίηση μέρους των δράσεων δημοσιότητας της πράξης 
(αναλυτικά στο Κεφ. 6.4.4) 

 Είναι αρμόδια για την υλοποίηση των ενεργειών καταβολής των εκπαιδευτικών 
επιδομάτων των ωφελουμένων.  

 Μεριμνά για την πραγματοποίηση αποτίμησης της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο 
έργου αλλά και ωφελουμένων του έργου (απολογιστική μελέτη εξωτερικής 
αξιολόγησης). 

  
Τα παραδοτέα ανά πακέτο εργασίας διαμορφώνονται ως εξής: 
 
ΠΕ1: Συντονισμός Πράξης ΑπΚΟ-Διοικητική και Οικονομική Παρακολούθηση 
 
Π1.1 Φάκελος παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΤΔΠΠ, 
ΤΔΥ και τροποποιήσεις αυτών, καθορισμός κριτηρίων και συστήματος μοριοδότησης για 
την επιλογή ωφελουμένων, καθορισμός και επιλογή θεματικών αντικειμένων και 
προδιαγραφών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, 
διαδικασία ανάθεσης και παρακολούθηση αναδόχου μελέτης αποτίμησης της 
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αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
πράξης, διαδικασία καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων).   
 
ΠΕ2 Αξιολόγηση 
 
Π2.1. Μελέτη αποτίμησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ποσοτικών και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών πράξης: Τελική-απολογιστική μελέτη εξωτερικής 
αξιολόγησης. 
 
ΠΕ3 Δημοσιότητα 
 
Π3.1. Yλικό δημοσιότητας (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, αναρτήσεις απολογιστικών 
στοιχείων Πράξης κ.ά.) 
 

 

6.4.2 ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Ι.ΝΕ. Γ.Σ.Ε.Ε. & Κ.Ε.Π.Π. 
 
6.4.2.1. ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με ίδια μέσα στο πλαίσιο της 
διοίκησης, της διαχείρισης / παρακολούθησης και της δημοσιότητας της Πράξης 
περιλαμβάνουν: 
 

 Υποβάλλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ πριν από την έναρξη της δράσης 
αναλυτικό σχέδιο δράσης για κάθε επιμέρους κατηγορία παρέμβασης. 

 Συντάσσει και υποβάλει στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» τα Δελτία Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΕΔ), 
καθώς και τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ). 

 Τηρεί το Φάκελο της Πράξης, με όλα τα δικαιολογητικά & αποδεικτικά στοιχεία 
που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης, έως την ολοκλήρωση και την 
αποπληρωμή της, σύμφωνα με την Πρόσκληση. 

 Αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής 
προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

 Συντάσσει εκθέσεις προόδου της πράξης ανά τρίμηνο. 

 Τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται 
όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 

 Μεριμνά για τη συλλογή των microdata των ωφελουμένων που συμμετέχουν στις 
δράσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020 αναφορικά με τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών 
δεδομένων 

 Μεριμνά για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης 
ωφελουμένων και τηρεί αρχείο για τις δράσεις ευαισθητοποίησης που θα 
αναλάβει (αναλυτικά στο Κεφ. 6.4.4). 
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 Συνεργάζεται στενά με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, καθ' όλη τη διάρκεια της 
παρούσας, και υποχρεούται να παρέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία 
που του ζητούνται. 

 Προβαίνει σε έλεγχο της κατοχύρωσης δικαιώματος λήψης εκπαιδευτικού 
επιδόματος για κάθε ωφελούμενο, με βάση τους κανονισμούς υλοποίησης του 
Προγράμματος. Ειδικότερα, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται εκπαιδευτικού 
επιδόματος στις περιπτώσεις που (α) υπερβεί το επιτρεπτό όριο των απουσιών, 
που δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος, 
με εξαίρεση των ωφελουμένων ειδικών ομάδων για τις οποίες το όριο αυτό δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά το 20% ή/και (β) δεν προσέλθει στις εξετάσεις 
πιστοποίησης. 

 
Επιπλέον, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα δημιουργήσει Πλατφόρμα Πληροφόρησης και διασύνδεσης 
εργοδοτών/ εργαζομένων με σκοπό τη στοχευμένη σύζευξη, μέσω της οποίας οι άνεργοι 
θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για  τους στόχους της πράξης, καθώς και για 
θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε επαγγέλματα της 
Γαλάζιας Οικονομίας. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί τηρώντας όλες τις απαιτήσεις της 
Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 
Δεδομένων. 
 
 
Τα παραδοτέα ανά πακέτο εργασίας διαμορφώνονται ως εξής: 
 
Πακέτο Εργασίας 1: Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του 
έργου 
 
 
Π1.1: Φάκελοι παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
Υποέργου (φάκελοι αποφάσεων Δ.Σ, φάκελοι επιλογής αναδόχων και συνεργατών,  
φάκελος φυσικού αντικειμένου υποέργου, φάκελος οικονομικού αντικειμένου, τεύχος 
δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το υποέργο 01 
«Παροχή Υπηρεσιών Εξειδικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης,  Επαγγελματική 
Κατάρτιση, Πιστοποίηση»  
 
Π1.2: Υλικό δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης δυνητικών ωφελουμένων για 
συμμετοχή στο έργο (εκδηλώσεις, αναρτήσεις και καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταχωρήσεις στον τύπο, επικοινωνιακό 
υλικό, αφίσες, φυλλάδια, δημιουργία ψηφιακού content, κτλ και Πλατφόρμα 
πληροφόρησης και διασύνδεσης εργοδοτών/εργαζομένων) 
 
Π1.3: Δημιουργία Πλατφόρμας πληροφόρησης και διασύνδεσης 
εργοδοτών/εργαζομένων.  Η πλατφόρμα πληροφόρησης αφορά στη στοχευμένη 
σύζευξη εργοδοτών/εργαζομένων του τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Μέσω της 
πλατφόρμας οι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για τους στόχους της 
πράξης, καθώς και για θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε 
επαγγέλματα της Γαλάζιας Οικονομίας.  Η πλατφόρμα θα υλοποιηθεί αναπτυχθεί 
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τηρώντας όλες τις απαιτήσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. 

 
Π.1.4 Πλατφόρμα επιλογής ωφελούμενων και παρακολούθησης της υλοποίησης  
του Υποέργου 01 «Παροχή Υπηρεσιών Εξειδικευμένης συμβουλευτικής 
καθοδήγησης,  Επαγγελματική Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης. Μέσω της 
πλατφόρμας αυτής,  θα υλοποιούνται και θα υποστηρίζονται τα εξής:  
1.  η υποδοχή των αιτήσεων ωφελουμένων και η επεξεργασία τους, προκειμένου να 
καταρτιστεί μητρώο συμμετεχόντων και να υποστηριχθεί η επιλογή των ωφελούμενων 

2. η παρακολούθηση των αναδόχων (ενέργειες κατάρτισης, συμβουλευτικής, πρακτικής 
άσκησης και πιστοποίησης). 

 
 
6.4.2.2  ΠΑ.ΠΑΕΙ/Κ.Ε.Π.Π. 
 
Το ΠΑ.ΠΕΙ/Κ.Ε.Π.Π., καθώς διαθέτει την κατάλληλη επιχειρησιακή ικανότητα προς τούτο, 
θα υλοποιήσει με ίδια μέσα, την ακόλουθη υποστηρικτική δράση, η οποία προβλέπεται 
στη σχετική πρόσκληση: 

 Ανάπτυξη αναλυτικών εκπαιδευτικών περιεχομένων και υλικών (συγγραφή 
εκπαιδευτικών εγχειριδίων και λοιπών υλικών) των θεματικών αντικειμένων 
κατάρτισης για τα οποία δεν διατίθεται κατάλληλο υλικό εκπαιδευτή/ ωφελούμενου, 
τήρηση των μεθοδολογικών προδιαγραφών συγγραφής των εκπαιδευτικών 
εγχειριδίων, επιστημονική υποστήριξη των συγγραφέων των εκπαιδευτικών υλικών 
και παρακολούθηση του έργου τους, επιμέλεια των εκπαιδευτικών περιεχομένων.  

Επιπλέον, το Κ.Ε.Π.Π. στο πλαίσιο των ενεργειών διοικητικής υποστήριξης και 
διαχείρισης του Υποέργου του: 

 Τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες 
οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 

 Συντάσσει εκθέσεις προόδου του Υποέργου. 
 
 Τα παραδοτέα ανά πακέτο εργασίας διαμορφώνονται ως εξής: 
 
Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών 
 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας προβλέπεται  η σύνταξη έκθεσης 

τεκμηρίωσης θεματικών αντικειμένων (μηδενικό κόστος), η  ανάπτυξη αναλυτικών 

εκπαιδευτικών περιεχομένων και υλικών (συγγραφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων και 

λοιπών υλικών) των 15 θεματικών αντικειμένων κατάρτισης, ενεργειών τήρησης των 

μεθοδολογικών προδιαγραφών συγγραφής των εκπαιδευτικών εγχειριδίων, ενεργειών 

επιστημονικής υποστήριξης των συγγραφέων των εκπαιδευτικών υλικών και 

παρακολούθησης του έργου τους, ενεργειών επιμέλειας των εκπαιδευτικών 

περιεχομένων και η επιμόρφωση των εκπαιδευτών μέσω συνεδριών χωρίς χρέωση στην 

Πράξη.  
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Π.1: Φάκελος συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικών περιεχομένων και υλικού. 
Για κάθε θεματικό αντικείμενο κατάρτισης θα αναπτυχθούν: Εκπαιδευτικά σχέδια / 
διδακτικά σενάρια, πολυμορφικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε συνάφειά με τις 
εκπαιδευτικές ενότητες κάθε προγράμματος, εκπαιδευτικές σημειώσεις σε μορφή 
ψηφιακής παρουσίασης (παραμετροποίηση για τυχόν χρήση και διδασκαλία σε ψηφιακή 
μορφή, οδηγοί μελέτης) και επιμόρφωση των εκπαιδευτών μέσω συνεδριών χωρίς 
χρέωση στην Πράξη.. Στο φάκελο περιλαμβάνονται επίσης: 
- έκθεση τεκμηρίωσης επιλογής θεματικών αντικειμένων (μηδενικό κόστος) 
-οι μεθοδολογικές προδιαγραφές συγγραφής των εκπαιδευτικών υλικών, 
- η διαδικασία επιλογής των επιστημονικών συνεργατών συγγραφής εκπαιδευτικών 
υλικών,  
- τα επιμελημένα τελικά εκπαιδευτικά κείμενα και υλικά,  
-ο γραφιστικός σχεδιασμός και η σελιδοποίηση των εκπαιδευτικών υλικών 
- αποδεικτικά υλοποίησης συνεδριών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτών 
 

Πακέτο Εργασίας 2: Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση του Υποέργου 

Το πακέτο εργασίας αφορά στην οργάνωση και την υποστήριξη της υλοποίησης του 
Υποέργου στο σύνολό της καθώς στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του. 

 
Π.2: Εξαμηνιαίες (2) εκθέσεις απολογισμού και αποτίμησης του Υποέργου. 
 

- Οι εκθέσεις ενδεικτικά θα συνοδεύονται από:  
o Φάκελο Οικονομικής Διαχείρισης (extrait κίνησης λογαριασμών, εγκρίσεις 

δαπανών, εντάλματα πληρωμής, καταχωρήσεις στο λογιστικό σύστημα του 
συμπράττοντα φορέα, αρχείο συμβάσεων-αναθέσεων, μηνιαία απολογιστικά 
φύλλα χρονοχρέωσης) 

o Πλήρες αρχείο αναθέσεων (τεύχη προκήρυξης, πρακτικά Επιτροπών 
Αξιολόγησης, Αποφάσεις κατακύρωσης, συμβάσεις, παραδοτέα, 
πρωτόκολλα παραλαβής, τιμολόγια κ.λπ.) 

o Φάκελος Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Εργασιών/Παραδοτέων Έργου (Αποφάσεις ορισμού επιτροπής, Πρωτόκολλα 
πιστοποίησης ή και παραλαβής, Πρωτόκολλα απόρριψης) 

o Εισηγήσεις / Υπομνήματα / Γνωματεύσεις νομικής ομάδας 
o Εκθέσεις πεπραγμένων τακτικού και έκτακτου προσωπικού 
o Φάκελος Επιτροπής ελέγχου εκπλήρωσης ποιοτικών προδιαγραφών των 

αναδόχου (Αποφάσεις ορισμού επιτροπής/ών,  Πρακτικά 
επάρκειας/πληρότητας προδιαγραφών αναδόχων) 

 
 
 

6.4.3 ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
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Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με ίδια μέσα, 
αναφορικά με τις εργασίες και την παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος 
VOUCHER, σύμφωνα με το πλήθος των ωφελούμενων (3.000 άνεργοι, ηλικίας 18 έως 
29 ετών, εγγεγραμμένοι στη  ΔΥΠΑ) και τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζει η 
πρόσκληση ΑΝΑΔ64 για την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του, αναφορικά 
με την καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων, περιλαμβάνουν: 

• Ε1.0 Διοικητική υποστήριξη και διαχείριση διοικητικών ζητημάτων που προκύπτουν 
κατά την πορεία υλοποίησης της πρόσκλησης ΑΝΑΔ64. 

• Ε1.1 Τροποποίηση του υποσυστήματος πληρωμών για την καταβολή των 
εκπαιδευτικών επιδομάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους χρονικούς περιορισμούς 
της πρόσκλησης ΑΝΑΔ64. Παράλληλα, προσαρμογή του υποσυστήματος διαχείρισης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, λόγω σύνδεσής του με τη λειτουργία των πληρωμών 
(ενδεικτικά, οργάνωση και προβολή των τμημάτων κατάρτισης και των ωφελουμένων 
που ανήκουν σε αυτά και πρόκειται να πληρωθούν).    

• Ε1.2 Κανονική λειτουργία και υποστήριξη της λειτουργίας του πληροφοριακού 
συστήματος σε όλο το παραγωγικό διάστημα της Πράξης «Πιλοτικό Πρόγραμμα 
Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς δραστηριότητας της 
Γαλάζιας Οικονομίας» (ΑΝΑΔ64) με τις ακόλουθες ενδεικτικές εργασίες: 

o Βελτιώσεις και αναβαθμίσεις του ΠΣ VOUCHER, όπως προκύπτουν από τις 
απαιτήσεις της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, τις ανάγκες 
των χρηστών, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την παρακολούθηση της λειτουργίας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών (καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων) για το 
σύνολο των ωφελούμενων. 

o Διαχείριση του υποσυστήματος πληρωμών του ΠΣ VOUCHER. 

o Διαχείριση των εξυπηρετητών, των αποθηκευτικών συστημάτων και των 
δικτυακών συσκευών που υποστηρίζουν το ΠΣ VOUCHER. 

o Τακτικός έλεγχος φόρτου και ασφάλειας της πληροφοριακής υποδομής 
(εξυπηρετητές, αποθηκευτικά μέσα, δίκτυο) που υποστηρίζει το ΠΣ VOUCHER. 

o Έλεγχος ορθής λειτουργίας μηχανισμών λήψης αντιγράφων ασφαλείας. 

o Εξαγωγή, επεξεργασία και διάθεση στατιστικών στοιχείων προς την Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, 
σύμφωνα με το πλήθος των ωφελούμενων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους. 

o Υποστήριξη εξαιρέσεων στη ροή εργασιών που εκτελούνται από το ΠΣ 
VOUCHER για την πρόσκληση ΑΝΑΔ64 κατόπιν σχετικών αιτημάτων 
(τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ. 

o Τηλεφωνική υποστήριξη των Συνδικαιούχων / παρόχων κατάρτισης που 
συμμετέχουν στην πρόσκληση ΑΝΑΔ64. 

Π1: Αναφορά εργασιών τροποποίησης υφιστάμενων υποσυστημάτων, υποστήριξης 
παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος VOUCHER και εξαγωγής 
στατιστικών στοιχείων με βάση το πλήθος των ωφελούμενων της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ64. 
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6.4.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ [ΠΕ.1/ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΚΑΙ 
ΠΕ.3/ΕΔ ΑπΚΟ]  

 
Με το πρόγραμμα Δημοσιότητας και τις επιμέρους ενέργειες αυτού, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΑπΚΟ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως πάροχοι της ΥΓΟΣ στοχεύουν στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί και να συμμετάσχει 
με επιτυχία στην υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης. Παράλληλα, ικανοποιούν και 
την υποχρέωσή τους να ενημερώνουν, να ευαισθητοποιούν τους φορείς και την κοινωνία 
για τα συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προγράμματα.  
 
Οι συγκεκριμένες ενέργειες που περιλαμβάνει είναι:  
 
Α. Ενέργειες δημοσιότητας που θα υλοποιήσει η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ: 
 
Ο Δικαιούχος της Πράξης ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα λαμβάνει από τον Συμπράττοντα 
Φορέα ΙΝΕ ΓΣΕΕ το Επικοινωνιακό Σχεδίου Δράσης και το Πλάνο Δημοσιότητας σε 
προσχέδιο, θα το ελέγχει/συμπληρώνει/ διορθώνει, θα μεριμνά για τυχόν επικαλύψεις και 
θα διαμορφώνει το τελικό περιεχόμενό του.   
 
Σε περίπτωση ανάγκης επικαιροποίησης του, ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη 
προσδιορισμού του τελικού περιεχομένου της κάθε επικαιροποίησης του, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτάσεις του Συμπράττοντα Φορέα.    
 
Ενδεικτικές ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας για το αντικείμενο της Πράξης 
είναι οι ακόλουθες: 

 Ενέργειες που  αφορούν στην δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου που θα 
παρουσιάζει τις γενικές αρχές, τους στόχους, τις δράσεις και τις ομάδες 
στόχου του έργου. Το φυλλάδιο αυτό θα διανέμεται κατά τη διάρκεια των 
ενημερωτικών εκδηλώσεων, με σκοπό να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο, ο 
στόχος, οι επιδιώξεις και η μεθοδολογία ανάπτυξης του έργου. Επιπλέον, θα 
δημιουργηθεί αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3, σε 50 τεμάχια) η οποία θα 
χρησιμοποιείται σε όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια του έργου. 
Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων Πράξης περιλαμβάνουν δράσεις 
δημοσιότητας (αναρτήσεις στον Τύπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
υλοποίηση ημερίδας/εκδήλωσης), όπου θα παρουσιάζονται απολογιστικά, 
οι τελικές εκροές και τα αποτελέσματα της Πράξης (ενδεικτικά δείκτης 
ωφελουμένων που έλαβαν κατάρτιση και πρακτική άσκηση, αριθμός 
επιχειρήσεων που συμμετείχαν κ.ά.). 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 
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Π3.1.1 Yλικό δημοσιότητας (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, αναρτήσεις απολογιστικών 
στοιχείων Πράξης κ.ά.) 
 
 
Β. Ενέργειες δημοσιότητας που θα υλοποιήσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ: 
 

 Σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης και Πλάνου Δημοσιότητας. 
Πρόκειται για την σύνταξη κειμένου/σχεδίου το οποίο θα εξειδικεύει τις δράσεις 
δημοσιότητας και τις ενέργειες προβολής που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι Πάροχοι 
ΥΓΟΣ καθόλη την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης και σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες 
των επιμέρους δράσεων του φυσικού αντικειμένου και των υποέργων. Το Επικοινωνιακό 
Σχέδιο θα διακρίνει με σαφήνεια τις δράσεις δημοσιότητας τόσο για τον Δικαιούχο (ΕΥ 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) όσο και τον Συμπράττοντα Φορέα (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ώστε να μην υπάρχουν 
επικαλύψεις στη Δημοσιότητα. Το σχέδιο θα υποβάλλεται από τον Συμπράττοντα (ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ) στο Δικαιούχο ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για συμπληρώσεις, διορθώσεις και την τελική 
διαμόρφωση του.  Ο οδηγός αυτός δύναται να επικαιροποιείται τακτικά, αναλόγως των 
αναγκών που θα προκύψουν, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Δικαιούχου της Πράξης  
 

 Οι ενέργειες δημοσιότητας που θα υλοποιήσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ αφορούν στην 
προσέλκυση ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο έργο και ενδεικτικά 
αφορούν: 

 
1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Θα υπάρξει δημοσιότητα μέσω αναρτήσεων/διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, Twitter, instagram, Google Ads, κα), προκειμένου να αξιοποιηθεί 
η δυνατότητα κοινοποίησης των ενημερώσεων του έργου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού για την προσέλκυση ωφελουμένων.  
 
2. Ημερίδες/εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης  
Κατά τη φάση της έναρξης του έργου αλλά και κατά την υλοποίηση του προβλέπεται η 
πραγματοποίηση ανοιχτών εκδηλώσεων που θα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και 
απώτερο σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά με τους στόχους, 
τις προβλεπόμενες δράσεις, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων και τα 
αναμενόμενα οφέλη, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η ομάδα στόχου για συμμετοχή 
στο έργο. Για την υλοποίηση της ενέργειας, θα γίνουν επιμέρους δράσεις, όπως η 
παραγωγή videos, φωτογραφήσεις, προσφορά υπηρεσιών catering, δημιουργία 
banners. 
 
3. Καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. 
Προβλέπεται η διενέργεια  καταχωρήσεων για την προβολή του έργου στον περιφερειακό 
έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. 
 

                                                           

1 Αρίθμηση σύμφωνα με την ενότητα 6.4.1. 
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4. Δημιουργία Πλατφόρμας πληροφόρησης και διασύνδεσης εργοδοτών/εργαζομένων 
του τομέα. Η πλατφόρμα πληροφόρησης αφορά στη στοχευμένη σύζευξη 
εργοδοτών/εργαζομένων του τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Μέσω της πλατφόρμας οι 
άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για τους στόχους της πράξης, καθώς 
και για θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε επαγγέλματα της 
Γαλάζιας Οικονομίας.  Η πλατφόρμα θα υλοποιηθεί αναπτυχθεί τηρώντας όλες τις 
απαιτήσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία των Δεδομένων. 

 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ2: 
 
Π1.2: Υλικό δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης δυνητικών ωφελουμένων για 
συμμετοχή στο έργο (εκδηλώσεις, αναρτήσεις και καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταχωρήσεις στον τύπο, επικοινωνιακό 
υλικό, αφίσες, φυλλάδια, δημιουργία ψηφιακού content, κτλ και Πλατφόρμα 
πληροφόρησης και διασύνδεσης εργοδοτών/εργαζομένων) 
 
Π1.3: Δημιουργία Πλατφόρμας πληροφόρησης και διασύνδεσης 
εργοδοτών/εργαζομένων.  Η πλατφόρμα κρίνεται αφορά στη στοχευμένη σύζευξη 
εργοδοτών/εργαζομένων του τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Μέσω της πλατφόρμας οι 
άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για τους στόχους της πράξης, καθώς 
και για θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε επαγγέλματα της 
Γαλάζιας Οικονομίας.  Η πλατφόρμα θα υλοποιηθεί αναπτυχθεί τηρώντας όλες τις 
απαιτήσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία των Δεδομένων. 

 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι υπάρχει διαχωρισμός των δράσεων δημοσιότητας 
μεταξύ των παρόχων ΥΓΟΣ. Ο Πάροχος ΕΥΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα υλοποιήσει δράσεις που 
αφορούν ενδεικτικά  στην γενική πληροφόρηση για την Πράξη και στα αποτελέσματα της 
όταν ολοκληρωθεί, ενώ ο Πάροχος ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υλοποιήσει δράσεις δημοσιότητας 
αποκλειστικά για την ευαισθητοποίηση και προσέλκυση ωφελουμένων. 
 
Σημειώνεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως 
αυτοί καθορίζονται από: α) τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 
Δεκεμβρίου 2006 , όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 
της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, και ισχύει β) τον Επικοινωνιακό Οδηγό για 
την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
  

                                                           

2 Αρίθμηση σύμφωνα με την ενότητα 6.4.2.1. 
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6.4.5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ Π/Υ 

ΑΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Μελέτη αποτίμησης της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών πράξης: Τελική-απολογιστική μελέτη 
εξωτερικής αξιολόγησης 

 

24.000,00 

Yλικό δημοσιότητας (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, 
αναρτήσεις απολογιστικών στοιχείων Πράξης κ.ά.) 

 

6.638,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ 
  

30.638,00 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ Π/Υ 

ΑΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Αναφορά εργασιών τροποποίησης υφιστάμενων 
υποσυστημάτων, υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας 
του Πληροφοριακού Συστήματος VOUCHER και εξαγωγής 
στατιστικών στοιχείων με βάση το πλήθος των ωφελούμενων 
της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ64. 

 

12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
  

12.000,00 € 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: 
 
Για όλες τις διαδικασίες ανάθεσης των άλλων άμεσων δαπανών – πλην των δαπανών 
προσωπικού – το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ακολουθεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Προμηθειών και 
Υπηρεσιών που διαθέτει και ο οποίος είναι απολύτως εναρμονισμένος με τον 
Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του, ειδικότερα δε όσον αφορά τις διαδικασίες 
ανάθεσης και τα χρηματικά κατώτατα-ανώτατα όρια. 
Ειδικότερα δε για τις δαπάνες μετακινήσεων και ταξιδιών το ΙΝΕ ΓΣΕΕ εφαρμόζει για την 
παρούσα τον Ν. 4336/2015, ΦΕΚ 94/Α/14-8-15. 
Με την εφαρμογή του παραπάνω θεσμικού πλαισίου διασφαλίζεται η διαφανής και χωρίς 
διακρίσεις αντιμετώπιση των οικονομικών φορέων, η τήρηση της αρχής της 
αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης, η προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος, η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών, η ελευθερία του 
ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου 
ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, διασφαλίζεται ότι το κόστος των υπηρεσιών περιλαμβάνει τις 
πλέον αναγκαίες δαπάνες/χρεώσεις προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Π/Υ 

ΑΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Δαπάνες τακτικού προσωπικού 132.446,39 € 

Δαπάνες έκτακτου προσωπικού 28.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 161.046,39 €  

ΆΛΛΕΣ 
ΑΜΕΣΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ                       
(έως 40% επί 
των άμεσων 

δαπανών 
προσωπικού) 

Δημιουργία και λειτουργία portal για επιλογή 
ωφελουμένων & Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής 
παρακολούθησης συμβουλευτικής - κατάρτισης - 

πρακτικής άσκησης 

31.000,00 € 

Υλικό δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης δυνητικών 
ωφελουμένων/ 

3.000,00 € 

Δημιουργία Πλατφόρμας πληροφόρησης και 
διασύνδεσης ανέργων, εργαζομένων και επιχειρήσεων / 

6.000,00 € 

Ταξίδια - Μετακινήσεις 5.692,52 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  45.692,52€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
  

206.738,91 € 



41 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ/ Κ.Ε.Π.Π.: 

1. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την επιλογή των στελεχών έκτακτου 

προσωπικού είναι η ανάθεση έργου μετά από δημοσιευμένη πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. Για όλες τις διαδικασίες ανάθεσης των άμεσων δαπανών προμηθειών, όπως επίσης 

τις δαπάνες μετακινήσεων και ταξιδιών, το ΚΕΠΠ ακολουθεί τον εγκεκριμένο Οδηγό 

Διαχείρισης και Χρηματοδότησης που διαθέτει και ο οποίος είναι απολύτως 

εναρμονισμένος με τον Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, ειδικότερα δε όσον 

αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης και τα χρηματικά κατώτατα-ανώτατα όρια. 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑ.ΠΕΙ/ Κ.Ε.Π.Π. Π/Υ 

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Δαπάνες τακτικού προσωπικού 22.170,91 € 

Δαπάνες έκτακτου προσωπικού 80.989,09 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 103.160,00 € 

ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ                       
(10 % επί των άμεσων 
δαπανών 
προσωπικού) 

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Σύγκλητο 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ημερομηνία 
έγκρισης 21/07/2006 και των αναθεωρήσεων 
αυτού στις 12/10/2007 και 07/12/2007) και 
εκδοθέν από την Επιτροπή Ερευνών «Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης» των 
προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΚΕΠΠ (ο 
οποίος και είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση Odigos Diaxeirisis UPRC (unipi.gr)), 
προβλέπεται από την ενότητα Β.2.6 
«Παρακράτηση υπέρ του ΚΕΠΠ» εξόδων 
διαχείρισης του εκάστοτε έργου. Στην περίπτωση 
των ερευνητικών έργων, έργων παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνησης 
μελετών, καθώς και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, υλοποιούμενων εκτός 
Πανεπιστημίου, το ποσοστό παρακράτησης 
ορίζεται σε 10% του προϋπολογισμού του 
εκπονούμενου έργου. 

10.316,00 € 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  10.316,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Ε.Π.Π. 
  

113.476,00 

http://www.kep.unipi.gr/wp-content/uploads/2018/04/odigos_xrimatodotisis.pdf
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6.5 Τελικά παραδοτέα /αποτελέσματα  ανά παρεχόμενη υπηρεσία 
Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται  αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα 
παραδοτέα και οι ποσότητές τους.  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Συμβουλευτική 
Υποστήριξη 
 
   

Αριθμός ωφελούμενων συμβουλευτικής 
υποστήριξης 

3.000 
 

630.000,00 € 
 
Αριθμός ατομικών συνεδριών ανά 
ωφελούμενο 

6 

Κατάρτιση 

Αριθμός ωφελουμένων κατάρτισης 3.000 

2.832.000,00 € 
Ώρες κατάρτισης 160 

Ώρες κατάρτισης ωφελούμενων 
συνολικά  

480.000 

Πιστοποίηση 
ωφελουμένων 

Αριθμός ωφελουμένων 3.000 
 

450.000,00 € 
Πιστοποιητικά ωφελούμενων ή 
Βεβαιώσεις συμμετοχής   

3.000 

Πρακτική Άσκηση 

Αριθμός ωφελουμένων πρακτικής 
άσκησης 

3.000 

 
1.848.000,00 € 

Ώρες πρακτικής άσκησης 280 

Ώρες πρακτικής ωφελούμενων 
συνολικά  

840.000 

Καταβολή 
Εκπαιδευτικού 
Επιδόματος – ΕΥ 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 

Εκπαιδευτικά Επιδόματα 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3.000 
ωφελουμένων για συνολικά 480.000 
ανθρωποώρες  (x 5.00 € η ώρα) 

480.000 
ανθρωποώρ

ες 

 

 
 

2.400.000,00 € 

Εκπαιδευτικά Επιδόματα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 3.000 ωφελουμένων για 
συνολικά 840.000 ανθρωποώρες 
πρακτικής άσκησης  (x 4.00 € η ώρα) 

840.000 
ανθρωποώρ

ες 

 

 
3.360.000,00 € 

Διοίκηση, 
Διαχείριση, 
Παρακολούθηση 
και Δημοσιότητα 
της Πράξης – ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ 

Π1.1: Φάκελοι παρακολούθησης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου (φάκελοι 
αποφάσεων Δ.Σ, φάκελοι επιλογής αναδόχων και 
συνεργατών,  φάκελος φυσικού αντικειμένου υποέργου, 
φάκελος οικονομικού αντικειμένου, τεύχος 
δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου για το υποέργο 01 «Παροχή Υπηρεσιών 
Εξειδικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης,  
Επαγγελματική Κατάρτιση, Πιστοποίηση» 

(Δαπάνες προσωπικού και δαπάνες μετακινήσεων) 

166.738,91 € 

 
Π1.2: Υλικό δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης 
δυνητικών ωφελουμένων για συμμετοχή στο έργο 
(εκδηλώσεις, αναρτήσεις και καταχωρήσεις σε 

3.000,00 € 
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ηλεκτρονικές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, καταχωρήσεις στον τύπο, επικοινωνιακό 
υλικό, αφίσες, φυλλάδια, δημιουργία ψηφιακού content, 
κ.λπ. και Πλατφόρμα πληροφόρησης και διασύνδεσης 
εργοδοτών/εργαζομένων) 
 

Π1.3: Δημιουργία Πλατφόρμας πληροφόρησης και 
διασύνδεσης εργοδοτών/εργαζομένων. 

6.000,00 € 

Π.1.4 Πλατφόρμα επιλογής ωφελούμενων και 
παρακολούθησης της υλοποίησης  του Υποέργου 01 
«Παροχή Υπηρεσιών Εξειδικευμένης συμβουλευτικής 
καθοδήγησης,  Επαγγελματική Κατάρτιση, 
Πιστοποίηση» της Πράξης. 

31.000,00 € 

Συντονισμός, 
Διαχείριση, 
Παρακολούθηση 
και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού 
υλικού στον τομέα 
της Γαλάζιας 
Οικονομίας- 
ΠΑ.ΠΕΙ/Κ.Ε.Π.Π. 

Π.1: Φάκελος συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
περιεχομένων και υλικών: Περιλαμβάνει 15 εκπαιδευτικά 
υλικά εκ των οποίων: 133 αφορούν σε εξειδικευμένα 
θεματικά αντικείμενα και 2 σε οριζόντιες δεξιότητες του 
τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Για κάθε θεματικό 
αντικείμενο κατάρτισης θα αναπτυχθούν: Εκπαιδευτικά 
σχέδια / διδακτικά σενάρια, πολυμορφικό εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο σε συνάφειά με τις εκπαιδευτικές ενότητες 
κάθε προγράμματος, εκπαιδευτικές σημειώσεις σε 
μορφή ψηφιακής παρουσίασης  
(περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού και έμμεσες 
δαπάνες διαχείρισης Παν/μίου). 
Επιπλέον, προβλέπονται  η σύνταξη και η υποβολή 
προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μιας έκθεσης τεκμηρίωσης 
επιλογής των θεματικών αντικειμένων και η επιμόρφωση 
μέσω συνεδριών των εκπαιδευτών επί του παραχθέντος 
εκπαιδευτικού υλικού με μηδενικό κόστος για την Πράξη.  

101.376,00 € 

 

Π.2: Εξαμηνιαίες (2) εκθέσεις απολογισμού και 
αποτίμησης του Υποέργου  
(περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού και έμμεσες 
δαπάνες διαχείρισης Παν/μίου) 

 
12.100,00 € 

Διοίκηση, 
Διαχείριση, 
Παρακολούθηση 
και Δημοσιότητα 
της Πράξης – ΕΥ 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ  

Π1.1 Φάκελος παρακολούθησης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου (ΤΔΠΠ, ΤΔΥ και 
τροποποιήσεις αυτών, καθορισμός κριτηρίων και 
συστήματος μοριοδότησης για την επιλογή 
ωφελουμένων, καθορισμός και επιλογή θεματικών 
αντικειμένων και προδιαγραφών ανάπτυξης 
εκπαιδευτικού υλικού, διοικητικές και επιτόπιες 
επαληθεύσεις, διαδικασία ανάθεσης και 
παρακολούθηση αναδόχου μελέτης αποτίμησης της 

Αχρεωστήτως 

                                                           
3 Το πλήθος των 13 ειδικοτήτων / θεματικών  αντικειμένων κατάρτισης βασίζεται στη δημοσίευση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «The EU Blue Economy Report 2020». 

https://blueindicators.ec.europa.eu/
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αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ποσοτικών 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών πράξης, διαχείριση 
διαδικασίας καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων).   

Π2.1. Μελέτη αποτίμησης της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών πράξης: Τελική-απολογιστική μελέτη 
εξωτερικής αξιολόγησης 

(Άμεσες δαπάνες) 

24.000,00 € 

Π3.1. Yλικό δημοσιότητας (ενημερωτικά φυλλάδια, 
αφίσες, αναρτήσεις απολογιστικών στοιχείων Πράξης 
κ.ά.) 

(Άμεσες δαπάνες) 

6.638,00 € 

Τροποποίηση και 
υποστήριξη του 

ΠΣ VOUCHER για 
τις ανάγκες της 
πρόσκλησης 

ΑΝΑΔ64 (ΙΤΥΕ 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) 

Π1: Αναφορά εργασιών τροποποίησης υφιστάμενων 
υποσυστημάτων, υποστήριξης παραγωγικής 
λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος 
VOUCHER και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων με βάση 
το πλήθος των ωφελούμενων της Πρόσκλησης 
ΑΝΑΔ64. 

(Άμεσες δαπάνες:10.256,41€, Άλλες άμεσες: 205,13€ 
και έμμεσες 1.538,46€) 

12.000,00 € 

 

 

7. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΓΟΣ 

 
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11.01.2012, σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση 
για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, o 
υπολογισμός της αντιστάθμισης και αφού δεν ακολουθείται διαδικασία υποβολής 
προσφορών, θα γίνει με βάση τους όρους της αγοράς, (παράγραφος 3.6.2., σημείο 69 
της Ανακοίνωσης)4 .  
 
Στην κατεύθυνση αυτή για τον υπολογισμό των εξόδων της ΥΓΟΣ χρησιμοποιήθηκαν 
ιστορικά στοιχεία κόστους αντιστοίχων υπηρεσιών από την αγορά και στατιστικά 
στοιχεία, όπως συμπυκνώνονται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 109046/16.10.2018 έγγραφο 
των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με θέμα "Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) 
ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων».  

                                                           

4 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11.01.2012, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, ΕΕ C 8 της 11.01.2012 
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7.1 Συνοπτικός πίνακας κόστους για τον προσδιορισμό της αντιστάθμισης 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται συνοπτικά τα κόστη ανά είδος υπηρεσίας της 
παρεχόμενης ΥΓΟΣ. 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μεθοδολογία προσδιορισμού ΚΟΣΤΗ 

Ενέργειες 
Εξατομικευμένης 
Συμβουλευτικής 
Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

3.000 ωφελούμενοι * 6 συνεδρίες * 35 € 
(μοναδιαίο κόστος συνεδρίας)  

630.000,00 € 

Κατάρτιση 

3.000 ωφελούμενοι * 160 ώρες θεωρίας 
* 5,9 € (ωριαίο κόστος θεωρίας) + 3.000 

ωφελούμενοι * 280 ώρες πρακτικής * 
2,2 € (ωριαίο κόστος πρακτικής) 

4.680.000,00 € 

Πιστοποίηση 
3.000 ωφελούμενοι * 150 € (κόστος 

πιστοποίησης) 
450.000,00 € 

Καταβολή Επιδομάτων 

3.000 ωφελούμενοι * 160 ώρες θεωρία * 
5 € (εκπαιδευτικό επίδομα) +  3.000 

ωφελούμενοι * 280 ώρες θεωρία * 4 € 
(εκπαιδευτικό επίδομα) 

5.760.000,00 € 

Διοίκηση, Διαχείριση, 
Παρακολούθηση και 

Δημοσιότητα της Πράξης 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ 

Κόστος προσωπικού μέσης 
επιχείρησης, πλέον άμεσων δαπανών 
(με τήρηση του ποσοστού έως 40% 
σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση)  

206.738,91€ 

Συντονισμός, Διαχείριση, 
Παρακολούθηση και 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού στον τομέα της 
Γαλάζιας Οικονομίας- 

ΠΑ.ΠΕΙ/Κ.Ε.Π.Π. 

Άμεσες δαπάνες (συγγραφή και 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιεχομένων 
και υλικών) και λοιπές/έμμεσες δαπάνες 
διαχείρισης και Παν/μίου/Κ.ΕΠ.Π. 10%  

113.476,00 € 

Διοίκηση, Διαχείριση, 
Παρακολούθηση και 

Δημοσιότητα της Πράξης 
ΕΥΔ ΑΠΚΟ 

Άμεσες δαπάνες (μελέτη αποτίμησης, 
υλικό δημοσιότητας, υποστήριξη της 

καταβολής επιδομάτων) 
30.638,00 € 

Τροποποίηση και 
υποστήριξη του ΠΣ 

VOUCHER για τις ανάγκες 
της πρόσκλησης ΑΝΑΔ64 

(ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)* 

Άμεσες δαπάνες (ΠΣ VOUCHER) 12.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΥΓΟΣ 11.882.852,91 € 

ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΓΟΣ 

*Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αποτελεί το συμπράττοντα φορέα στο Υ/Ε 6, όπως ορίζεται στη 
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σχετική ΚΥΑ και θα υλοποιήσει τις ενέργειες που προβλέπονται στην Προγραμματική 
Συμφωνία μεταξύ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ. 
 
 

7.2 Αναλυτική περιγραφή κόστους ανά υπηρεσία  
 

Για την διευκόλυνση της κατανόησης των υπολογισμών η παρουσίαση θα γίνει ανά 
υπηρεσία όπως αυτές έχουν ήδη προαναφερθεί.  
 

Α. Υπολογισμός του κόστους της υπηρεσίας «Επαγγελματική συμβουλευτική» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

(α) 

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 
(β) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ 

(γ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
(δ)=(α)*(γ) 

3.000 
6 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

 
6*35€=210€ 630.000,00 € 

 
Στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνεται το σύνολο των επιμέρους 
δαπανών και συγκεκριμένα, αμοιβές συμβούλων με ασφαλιστικές εισφορές, κόστος 
οργάνωσης, κόστος χώρων διεξαγωγής, κόστος εργαλείων και αναλώσιμων που θα 
αξιοποιηθούν, λειτουργικό κόστος δομών, μετακινήσεις  συμβούλων.  
 
Ο προσδιορισμός της δαπάνης για την υπηρεσία της επαγγελματικής συμβουλευτικής  
έγινε με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ64της ΕΥΔ Ε.Π. 
ΑΝΑΔ, καθώς και το με  αριθμ. πρωτ. 79732/27.07.2020 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». 
Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η τιμή του ωριαίου κόστους συμβουλευτικής 
προσδιορίζεται σε εύρος από 25 € ως 35 €.   
 

Β. Υπολογισμός του κόστους της υπηρεσίας «Κατάρτιση σε επαγγελματικές 
δεξιότητες» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
(α) 

ΩΡΕΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  (β) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΩΡΑ 
(γ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
(δ)=(α)*(β)*(γ) 

3.000 160 5,9 2.832.000,00 € 

 
Στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνεται το σύνολο των επιμέρους 
δαπανών και συγκεκριμένα, αμοιβές εκπαιδευτών με ασφαλιστικές εισφορές, κόστος 
οργάνωσης, κόστος χώρων διεξαγωγής, κόστος εργαλείων και αναλώσιμων που θα 
αξιοποιηθούν, λειτουργικό κόστος δομών, μετακινήσεις  εκπαιδευτών. 
 
Σημειώνεται ότι στο ως άνω κόστος ανά ώρα περιλαμβάνονται και  οι 
ασφαλιστικές εισφορές του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων για την 
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θεωρητική κατάρτιση τους, τις οποίες θα πρέπει να υπολογίσει και να αποδώσει 
ο ανάδοχος κατάρτισης. 
 
Ο προσδιορισμός της δαπάνης για την υπηρεσία της κατάρτισης  έγινε με βάση τους 
κανόνες επιλεξιμότητας της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ64της ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ καθώς και το με  
αριθμ. πρωτ. 79732/27.07.2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 
«Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό η 
τιμή του κόστους για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης προσδιορίζεται σε εύρος από 
5,3 ως 7 €.   
 
Γ. Υπολογισμός του κόστους της υπηρεσίας «Πιστοποίηση» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
(α) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ 
(β) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
(γ)=(α)*(β) 

3.000 150 450.000,00 € 

 
Ο προσδιορισμός της δαπάνης για την υπηρεσία της πιστοποίησης  έγινε με βάση τους 
κανόνες επιλεξιμότητας της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ64 της ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ καθώς και το με  
αριθμ. πρωτ. 79732/27.07.2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 
«Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η 
τιμή του κόστους πιστοποίησης προσδιορίζεται σε εύρος από 60 € έως 150 €.   
 
 
Δ. Υπολογισμός του κόστους της υπηρεσίας «Πρακτική άσκηση» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
(α) 

ΩΡΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  (β) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΩΡΑ 
(γ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
(δ)=(α)*(β)*(γ) 

3.000 280 2,2 1.848.000,00 € 

 
Σημειώνεται ότι στο ως άνω κόστος ανά ώρα περιλαμβάνονται και  οι 
ασφαλιστικές εισφορές του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων για την 
πρακτική άσκησή τους, τις οποίες θα πρέπει να υπολογίσει και να αποδώσει ο 
ανάδοχος κατάρτισης. 
 
Ο προσδιορισμός της δαπάνης για την υπηρεσία της πρακτικής άσκησης  έγινε με βάση 
τους κανόνες επιλεξιμότητας της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ64 της ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ, καθώς και 
το με  αριθμ. πρωτ. 79732/27.07.2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 
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«Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό η 
τιμή του κόστους για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης κατάρτισης προσδιορίζεται σε εύρος 
από 2,1 € ως 3 €.   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το μέσο κόστος των δράσεων συμβουλευτικής και της πιστοποίησης 
διαμορφώνεται κοντά στα ανώτερα όρια του υπ΄αριθμ. 79732/27.07.2020 εγγράφου της 
ΕΥΣΕΚΤ, διότι  η ίδια η εγκύκλιος αναφέρει ρητά ως παραμέτρους της διαφοροποίησης 
του κόστους των σχετικών ενεργειών το επίπεδο εξειδίκευσης του αντικειμένου 
κατάρτισης και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων. Στο πλαίσιο αυτό συγκεκριμένα 
και δεδομένου ότι τα εν λόγω προγράμματα: α) αφορούν σε άκρως εξειδικευμένα 
αντικείμενα κατάρτισης του τομέα της γαλάζιας οικονομίας (ενδεικτικά, περιλαμβάνονται 
θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με επαγγέλματα ναυτιλίας, ταξιδιωτικών γραφείων, 
νηογνωμόνων, εφοδιασμού πλοίων, εκτελωνισμού, τεχνικών περιβάλλοντος, τεχνικών 
αφαλάτωσης, ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευαστικής κ.λπ.) και β) απευθύνονται σε 
ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 
σημειώνονται τα εξής: 

- Ως προς το ωριαίο κόστος συμβουλευτικής: Η παροχή της επαγγελματικής 
συμβουλευτικής – mentoring απαιτεί υψηλού βαθμού εξειδίκευση των 
συμβούλων / μεντόρων, σε συνάρτηση με: α) τις απαιτήσεις των εξειδικευμένων 
προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης προς τα οποία θα κατευθυνθούν, με 
υπόδειξη των συμβούλων οι υποψήφιοι και β) τις εξειδικευμένες απαιτήσεις 
mentoring κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η οποία συναρτάται με τις 
προδιαγραφές των εξειδικευμένων θέσεων πρακτικής άσκησης σε κατάλληλες 
επιχειρήσεις.  

- Ως προς το κόστος πιστοποίησης: Δεδομένου του εξειδικευμένου χαρακτήρα 
των προγραμμάτων κατάρτισης, θα απαιτηθεί η ανάπτυξη νέων σχημάτων 
πιστοποίησης, δηλαδή σχημάτων που δεν υπάρχουν σήμερα στην αγορά. Το 
γεγονός αυτό, συν το γεγονός ότι ο εξειδικευμένος και μεγάλος σε διάρκεια 
χαρακτήρας των προγραμμάτων αυξάνει τις απαιτήσεις και τον χρόνο των 
διαδικασιών πιστοποίησης, συνηγορούν στην αύξηση του σχετικού κόστους. 
Σημειώνεται δε ότι στο σχετικό έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ η διαφοροποίηση των 
σχετικών τιμών συναρτάται απόλυτα με το βαθμό εξειδίκευσης των 
προγραμμάτων. Τα 150,00 € της εγκυκλίου, που είναι η ανώτατη τιμή, 
αναφέρονται ρητά σε πιστοποίηση εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
αυτών δηλαδή που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσης υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση, εμφατικά τονίζεται ότι όλα τα ανωτέρω κόστη, όπως φυσικά και το 
κόστος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης είναι σχετικά, καθώς τα πραγματικά κόστη 
θα διαμορφωθούν από την αγορά, ανταγωνιστικά και με βάση τις διαδικασίες του 
Ν.4412/2016. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Επισημαίνεται με σαφήνεια ότι η αποζημίωση για την θεωρητική 
κατάρτιση και την πρακτική άσκηση αφορά αποκλειστικά τον ανάδοχο κατάρτισης που 
θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία και όχι στις επιχειρήσεις στις οποίες θα 
προωθηθούν οι ωφελούμενοι για την πρακτική τους άσκηση. 
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Ε. Υπολογισμός του κόστους της υπηρεσίας «Καταβολή επιδομάτων» 
Στους συμμετέχοντες σε δράσεις κατάρτισης χορηγείται επίδομα το οποίο υπολογίζεται 
με βάση τις πραγματικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Με βάση 
τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών το εν λόγω επίδομα είναι επιλέξιμο διότι αυτό 
αποτελεί τεκμηριωμένα κίνητρο για την παρακολούθηση της δράσης από τους 
συμμετέχοντες. 
 
Η σχετική υπηρεσία θα παρασχεθεί από την ΕΥΔ ΑπΚΟ με τη μέθοδο της υλοποίησης 
με ίδια μέσα: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
(α) 

ΩΡΕΣ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(β) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΩΡΑ 
(γ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(δ)=((α)*(β)*(γ) 

3.000 160 5,00 € 2.400.000,00 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
(α) 

ΩΡΕΣ  
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ (β) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΩΡΑ 
(γ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
(δ)=((α)*(β)*(γ) 

3.000 280 4,00 € 3.360.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 5.760.000,00 € 

 
Ο προσδιορισμός της δαπάνης για την υπηρεσία της καταβολής εκπαιδευτικών 
επιδομάτων έγινε με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ64 της 
ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ καθώς και το με  αριθμ. πρωτ. 79732/27.07.2020 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». 
Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η τιμή του κόστους για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης 
και για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 €.   
 
 
ΣΤ. Υπολογισμός του κόστους της υπηρεσίας «Συντονισμός, διαχείριση, 
δημοσιότητα και υποστηρικτικές ενέργειες του έργου» 
 
1. ΠΑΡΟΧΟΣ ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
 
Η σχετική υπηρεσία θα παρασχεθεί από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τη μέθοδο της υλοποίησης με 
ίδια μέσα. Στην εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνονται και οι ενέργειες οι οποίες αφορούν 
την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής του Αναδόχου, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, την ενημέρωση και 
επιλογή - σύζευξη των ωφελουμένων/επιχειρήσεων, την επιλογή λοιπών αναδόχων, την 
παρακολούθηση και υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, την 
υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας κ.λπ. 
 



50 

 
 

Στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνεται το κόστος του προσωπικού που 
θα απασχοληθεί για την διοίκηση, διαχείριση, συντονισμό, παρακολούθηση της πράξης,  
και λοιπές άμεσες επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης. 
 
Το κόστος του προσωπικού που θα ασχοληθεί με το έργο καθώς και των άλλων δαπανών 
αναλύεται ως παρακάτω: 
 
 
 
 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙ

ΑΣ 

 

ΠΑΡΑΔΟ
ΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Κόστος 
Άλλων 

Άμεσων 
Δαπανών

* 

Σύνολο  
Εκτιμώμενη 
απασχόλησ
η Τακτικού 
Προσωπικο

ύ 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικο
ύ 

Εκτιμώμενη 
απασχόλησ
η Έκτακτου 
Προσωπικο

ύ 

Κόστος 
Έκτακτου 
Προσωπικ

ού 

ΠΕ 1 

 

Π1.1, 
Π1.2, 
Π1.3, Π1.4 

40,50 132.446,39 13,00 28.600,00 € 45.692,52 
206.738,91 

ΣΥΝΟΛΑ 
40,50 132.446,39 13,00 28.600,00 € 

45.692,52
€ 

206.738,91
€ 

* Οι «Άλλες άμεσες δαπάνες» αποτυπώνονται αναλυτικά στο κεφ. 6.4.5 ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ  

Για τον υπολογισμό του μικτού μηνιαίου κόστους λήφθηκε υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 
61665/11.06.2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
«Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ» και ειδικότερα 
βάσει των παραγράφων 3.2.1 (β) και 3.2.2. του ως άνω εγγράφου. 

 
Προκειμένου να είναι σαφής και επαληθεύσιμος ο χρόνος εργασίας που τα παραπάνω 
στελέχη, τακτικό και έκτακτο προσωπικό, απασχολούνται και ειδικότερα απασχολούνται 
αποκλειστικά και μόνο με την παροχή της συγκεκριμένης ανατεθείσας υπηρεσίας, και για 
να είναι εφικτή η επιβεβαίωση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της παρουσίας τους για 
τις συγκεκριμένες ώρες εργασίας, στο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα συμπληρώνονται και 
θα υπογράφονται αρμοδίως αναλυτικά Φύλλα Χρονοχρέωσης (Timsheets) όλων των ως 
άνω στελεχών σε μηνιαία βάση. 
 
 
Στοιχεία για σύγκριση τιμών και τη διαπίστωση του εύλογου του κόστους είναι το μέσο 
κόστους του ανθρωπομήνα για την υλοποίηση του εν λόγω έργου με το μέσο κόστος ανά 
ανθρωπομήνα για την υλοποίηση ανάλογων με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.  
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Στο πλαίσιο αυτό: 
1)Το μέσο κόστος ανά ανθρωπομήνα από συμβάσεις και διαγωνισμούς για έργα 
διαχείρισης και διοίκησης (τεχνικοί σύμβουλοι) είναι περίπου 4.863,50€ και προκύπτει 
από τα παρακάτω ενδεικτικά έργα : 
- Σύμβαση για το έργο «Τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη του Ο.ΕΠ.ΕΚ στο 
πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτών  για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη 
διδακτική πράξη», Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Προϋπολογισμός έργου 
540.216€, Αριθμός Α/Μ: 96, Μέσο κόστος Α/Μ: 5.627,25€  
(βλ. https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%913%CE%A3469%CE%92%CE%92%CE%A9-
%CE%9E?inline=true) 
- Διαγωνισμός για την «Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως δικαιούχου του ΕΠΕΔΒΜ», Αναθέτουσα 
Αρχή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προϋπολογισμός έργου 147.600€, 
Ελάχιστοι Α/Μ: 36, Μέσο κόστος Α/Μ: 4.100€  
(βλ.https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%949%CE%A62%CE
%98?inline=true).  
 
2)Το μέσο κόστος ανά ανθρωπομήνα για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων «Erasmus 
+», για την απασχόληση διαχειριστών είναι 3.280€ (164€ Χ20 ημέρες εργασίας).  
Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό είναι ήδη προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα με τη 
χρήση του συντελεστή διόρθωσης 
(βλ.http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resource
s/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf)  
 
  
Σε σύγκριση με τα προαναφερόμενα: Όπως είναι σαφές, το μέσο κόστος Α/Μ για την 
υλοποίηση του συντονισμού και διαχείρισης σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το μέσο 
κόστος Α/Μ με βάση τις τιμές της αγοράς, όπως αυτό προσδιορίστηκε παραπάνω, 
αντιθέτως είναι αρκετά χαμηλότερο.  
 
Τέλος, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο της πράξης, περιλαμβάνονται λοιπές 
άμεσες δαπάνες που αφορούν σε ενέργειες απαραίτητες για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας, όπως η χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης συμβουλευτικής - 
κατάρτισης - πρακτικής άσκησης (αναφέρεται στο υπ΄αριθμ. 79732/27.07.2020 έγγραφο 
της ΕΥΣΕΚΤ), η δημιουργία Πλατφόρμας πληροφόρησης και διασύνδεσης 
εργοδοτών/εργαζομένων, ενέργειες δημοσιότητας απαραίτητες για την προσέλκυση 
ωφελουμένων,  κ.λπ.   
 
 
3. ΠΑΡΟΧΟΣ Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Κέντρο Ερευνών Παν/μίου Πειραιώς 

(Κ.Ε.Π.Π.) 
 

Η σχετική υπηρεσία θα παρασχεθεί από το ΠΑ.ΠΕΙ./Κ.Ε.Π.Π. με τη μέθοδο της 
υλοποίησης με ίδια μέσα. 
Στην εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνονται η εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού και οι 
ενέργειες διαχείρισης των υπηρεσιών αυτών. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%913%CE%A3469%CE%92%CE%92%CE%A9-%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%913%CE%A3469%CE%92%CE%92%CE%A9-%CE%9E?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%949%CE%A62%CE%98?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%949%CE%A62%CE%98?inline=true
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf
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Στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνεται το κόστος του προσωπικού που 
θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των υποστηρικτικών ενεργειών της Πράξης,  και ένα 
κατ’ αποκοπή ποσοστό ύψους έως 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού 
που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υπόλοιπων επιλέξιμων δαπανών της Πράξης 
και αφορούν στη διαχείριση και τις έμμεσες δαπάνες του Παν/μίου (σύμφωνα με την 
οικεία πρόσκληση).  
 
Το κόστος του προσωπικού και των έμμεσων δαπανών αναλύεται ως παρακάτω: 
 
 

ΠΑΚΕΤ
Α 
ΕΡΓΑΣΙ
ΑΣ 

ΠΑΡ
ΑΔΟ
ΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών[
3] 

Σύνολο  

Εκτιμώμεν
η 
απασχόλη
ση 
Τακτικού 
Προσωπικ
ού 

Κόστος 
Τακτικού 
Προσωπικ
ού 

Εκτιμώμεν
η 
απασχόλη
ση 
Έκτακτου 
Προσωπικ
ού 

Κόστος 
Έκτακτο
υ 
Προσωπι
κού 

ΠΕ 1  Π.1 5,80 18.170,91 24,00 73.989,09 9.216,00 
101.376,0

0 

ΠΕ 2 Π.2 1,00 4.000,00 4,00 7.000,00 1.100,00 12.100,00 

ΣΥΝΟΛΑ 6,80 22.170,91 28,00 80.989,09 10.316,00 
113.476,0

0 

 
 
 
 
Ο ως άνω Πίνακας περιλαμβάνει κατανομή του κόστους των έμμεσων δαπανών, ανά 
Πακέτο Εργασίας, με εφαρμογή του ποσοστού 10% που αφορά στη διαχείριση του 
Παν/μίου.  
 

1. Το μέσο κόστος Α/Μ των μελών ΔΕΠ για την υλοποίηση των υποστηρικτικών 
ενεργειών της δράσης είναι σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 44157/19-4-2019 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ). 

2. Όσον αφορά στους εξωτερικούς συνεργάτες, στοιχεία για σύγκριση τιμών και τη 
διαπίστωση του εύλογου του κόστους είναι το μέσο κόστους του ανθρωπομήνα 
για την υλοποίηση του εν λόγω έργου με το μέσο κόστος ανά ανθρωπομήνα για 
την υλοποίηση ανάλογων με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Στο πλαίσιο 
αυτό σημειώνεται ότι το μέσο κόστος ανά ανθρωπομήνα για την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών έργων «Erasmus +», για την απασχόληση διαχειριστών είναι 3.280€ 
(164€ Χ20 ημέρες εργασίας).  Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό είναι ήδη 
προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα με τη χρήση του συντελεστή διόρθωσης 
(βλ.http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/re
sources/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf)  

 

applewebdata://8E2E08DC-08B9-4103-8895-9EA447FE9FFB/#RANGE!B25
applewebdata://8E2E08DC-08B9-4103-8895-9EA447FE9FFB/#RANGE!B25
applewebdata://8E2E08DC-08B9-4103-8895-9EA447FE9FFB/#RANGE!B25
applewebdata://8E2E08DC-08B9-4103-8895-9EA447FE9FFB/#RANGE!B25
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_el.pdf
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Με βάση τα ανωτέρω συνάγεται ότι το μέσο κόστος Α/Μ για την υλοποίηση των 
υποστηρικτικών ενεργειών της δράσης είναι όσον αφορά στα μέλη ΔΕΠ σύμφωνο με το 
υπ. αριθμ. 44157/19-4-2019 έγγραφο της ΕΥΘΥ, ενώ  όσον αφορά στους εξωτερικούς 
συνεργάτες σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το μέσο κόστος Α/Μ με βάση τις τιμές 
της αγοράς, όπως αυτό προσδιορίστηκε παραπάνω, αντιθέτως είναι αρκετά χαμηλότερο.  
 
Τέλος, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο της πράξης, περιλαμβάνονται έμμεσες 
δαπάνες, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της υπηρεσίας, εντάσσονται στο 
απλοποιημένο κόστος και υπολογίζονται ως ποσοστό 10% επί των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών προσωπικού, όπως ορίζονται στην πρόσκληση ΑΝΑΔ 64 (απλοποιημένο 
κόστος).   
 
 
 
 
 
3. ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 
 
Οι υπηρεσίες  Συντονισμού, Παρακολούθησης και Διαχείρισης του έργου και η καταβολή 
των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους θα παρασχεθεί από την ΕΥΔ 
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ με τη μέθοδο της υλοποίησης με ίδια μέσα.  
Oι ενέργειες δημοσιότητας και προβολής, καθώς και η μελέτη αποτίμησης της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
πράξης θα υλοποιηθούν μέσω αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων, βάσει των οριζόμενων 
στο Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  
 
 
ΠΕ1: Συντονισμός Πράξης ΑπΚΟ-Διοικητική και Οικονομική Παρακολούθηση 

Π1.1 Φάκελος παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΤΔΠΠ, ΤΔΥ και 
τροποποιήσεις αυτών, καθορισμός κριτηρίων και συστήματος μοριοδότησης για την 
επιλογή ωφελουμένων, καθορισμός και επιλογή θεματικών αντικειμένων και 
προδιαγραφών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, 
διαδικασία ανάθεσης και παρακολούθηση αναδόχου μελέτης αποτίμησης της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 
πράξης, διαχείριση διαδικασίας καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων).   

 
ΠΕ2 Αξιολόγηση 
 
Π2.1. Μελέτη αποτίμησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ποσοτικών και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών πράξης: Τελική-απολογιστική μελέτη εξωτερικής 
αξιολόγησης. 
 
ΠΕ3 Δημοσιότητα 
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Π3.1. Yλικό δημοσιότητας (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, αναρτήσεις απολογιστικών 
στοιχείων Πράξης κ.ά.) 
 

ΠΑΚΕΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ 

ΠΑΡΑ

ΔΟΤΕ

Α 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/Μ

ΗΝΕΣ2 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕ1 Π 1.1 16/10/2022 31/12/2023 7,25 0,00€ 0,00€ 

ΠΕ2 Π2.1 16/052023 31/12/2023  24.000,00€ 24.000,00€ 

ΠΕ3 Π 3.1 16/10/2022 31/12/2023  6.638,00€ 6.638,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ  30.638,00€ 30.638,00€ 

 
 
 
4. ΠΑΡΟΧΟΣ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
 
 
Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου για τη διαμόρφωση πληροφοριακού συστήματος για 
την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων των ωφελούμενων θα υλοποιηθεί μέσω 
του ανεξάρτητου Υ/Ε 6 με συμπράττοντα φορέα το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ο οποίος ορίζεται 
με σχετική ΚΥΑ.  
 

Παραδοτέο: Αναφορά εργασιών τροποποίησης υφιστάμενων υποσυστημάτων, 
υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος VOUCHER και 
εξαγωγής στατιστικών στοιχείων με βάση το πλήθος των ωφελούμενων της Πρόσκλησης 
ΑΝΑΔ64. 

 

Με βάση τα ανωτέρω  παρουσιάζονται ο σχετικός π/υ και ο εκτιμώμενος ανθρωποχρόνος 
απασχόλησης του ΙΤΥΕ Διόφαντος για την πράξη. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ / 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝ
ΕΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
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ΠΑΡΑΔΟ
ΤΕΑ 

ΠΕ 1/ 
Π1.α 
Π1.β 

16/10/2022 31/12/2023 3,90 12.000,00€ 12.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ 3,90 12.000,00€ 12.000,00€ 

 

Παρατήρηση: Οι ανωτέρω ημερομηνίες του χρονοδιαγράμματος είναι ενδεικτικές και θα 
μεταβληθούν σε περίπτωση αλλαγής / καθυστέρησης έναρξης της Πράξης. 
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8 ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
 
8.1 Ορισμός οργάνου ελέγχου επαλήθευσης αποφυγής υπεραντιστάθμισης 
Το όργανο ελέγχου επαλήθευσης αποφυγής υπεραντιστάθμισης  θα είναι η  Ε.Υ.Δ. 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση μέσα από την 
εφαρμογή των διαδικασιών του ΣΔΕ [ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει]. 
 
8.2  Παράμετροι ελέγχου  
Το όργανο ελέγχου επαληθεύει την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών, στις 
ποσότητες που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και εντός του χρονοδιαγράμματος 
της Πράξης. Ειδικότερα για κάθε υπηρεσία θα ελέγχονται: 
 Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής μέσω της υλοποίησης εξατομικευμένων 

συνεδριών σε 3.000 ωφελουμένους ελέγχεται με: 
 Τους φακέλους με τα στοιχεία συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο (αριθμός και 

περιεχόμενο συνεδριών) 
 ημερήσια παρουσιολόγια ωφελούμενων συμβουλευτικής 
 τα νόμιμα παραστατικά πληρωμής (π.χ. τιμολόγια) 
 λογιστικές εγγραφές του δικαιούχου 

 Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 3.000 ωφελούμενους (160 ώρες θεωρίας και 280 
ώρες πρακτικής ανά ωφελούμενο) ελέγχεται με: 
 Ημερήσια παρουσιολόγια ωφελούμενων κατάρτισης 
 βεβαιώσεις παρακολούθησης κατάρτισης 
 τα νόμιμα παραστατικά πληρωμής (π.χ. τιμολόγια) 
 λογιστικές εγγραφές του δικαιούχου 

 Η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε 3.000 
ωφελούμενους ελέγχεται με: 
 Ονομαστικών πιστοποιητικών ωφελούμενων  
 Βεβαιώσεων συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης (για τους αποτυχόντες) 
 τα νόμιμα παραστατικά πληρωμής (π.χ. τιμολόγια) 
 λογιστικές εγγραφές του δικαιούχου 

 Η παροχή υπηρεσίας καταβολής επιδομάτων σε 3.000 ωφελούμενους, ελέγχεται με: 
 καταστάσεις ωφελούμενων οι οποίοι εισέπραξαν το επίδομα κατάρτισης 
 αποδεικτικά στοιχεία τράπεζας για την καταβολή του επιδόματος στους 

δικαιούχους 
 αποδεικτικά καταβολής εισφορών και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων. 

 Η παροχή της υποστηρικτικής υπηρεσίας «Ανάπτυξη αναλυτικών εκπαιδευτικών 
περιεχομένων και υλικών» ελέγχεται με τα εξής στοιχεία: 
 Φάκελος συγγραφής και ανάπτυξης δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών 

περιεχομένων και υλικού (13 θεματικά  και 2 οριζόντια) 
 Η παροχή της υπηρεσίας «Διοίκηση, Διαχείριση, Παρακολούθηση και Δημοσιότητα 

της Πράξης» ελέγχεται με τα εξής στοιχεία:  
 Σύστημα καταγραφής χρονοαπασχόλησης για το απασχολούμενο προσωπικό 
 Μισθολογικές καταστάσεις προσωπικού 
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 Αποδεικτικά στοιχεία πληρωμών προσωπικού και ασφαλιστικών εισφορών 
 Οριστικός πίνακας ωφελουμένων 
 Αποδεικτικά υλοποίησης ενεργειών δημοσιότητας, ανάπτυξης πλατφόρμας 

πληροφόρησης και διασύνδεσης εργοδοτών/εργαζομένων, ανάπτυξης  
πλατφόρμας επιλογής ωφελούμενων και παρακολούθησης της υλοποίησης  των 
υπηρεσιών συμβουλευτικής – κατάρτισης – πιστοποίησης. 
 

 
 8.3 Διαδικασία επαλήθευσης ύψους αντιστάθμισης 

  
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πράξεις θα  υλοποιηθούν σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης, δηλαδή να διασφαλιστεί η παράδοση των 
συγχρηματοδοτούμενων αγαθών και υπηρεσιών, η πραγματοποίηση των δηλούμενων 
δαπανών, καθώς και η συμμόρφωσή τους προς τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς 
κανόνες υπό τους όρους που προβλέπει η απόφαση ένταξης, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 
διενεργεί επαληθεύσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης συμπεριλαμβανομένης 
της ολοκλήρωσης αυτής.  
Οι επαληθεύσεις αυτές διακρίνονται σε:  
 
Α. Διοικητικές επαληθεύσεις 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Διαδικασία ΙΙ_5: Διοικητική επαλήθευση, του 
Εγχειριδίου του ΣΔΕ και με τις απαιτήσεις του Καν.1303/2013, οι διοικητικές 
επαληθεύσεις, δηλαδή οι επαληθεύσεις βάσει δικαιολογητικών εγγράφων, διενεργούνται 
σε κάθε δήλωση δαπάνης που υποβάλλει ο Δικαιούχος μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής 
στο ΟΠΣ του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ).  
Η ΔΑ με τις διοικητικές επαληθεύσεις που διενεργεί σε κάθε δήλωση δαπάνης επαληθεύει 
ότι: 
 οι δαπάνες που δηλώνονται στο ΔΔΔ τεκμηριώνονται επαρκώς και συμφωνούν με 

τα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων/παραστατικών που το συνοδεύουν,  
 η δαπάνη έχει πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου και έχει πληρωθεί, 
 η δαπάνη αφορά στην εγκεκριμένη πράξη και τις αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις, για 

τις οποίες έχει διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
κρατικών ενισχύσεων και περιβάλλοντος, των κανόνων δημοσιότητας καθώς και των 
αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, των ίσων ευκαιριών, και της αποφυγής διακρίσεων, 

 τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες ή έργα έχουν παραδοθεί και παραληφθεί και 
είναι σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, την απόφαση ένταξης και τις 
συναφθείσες συμβάσεις, 

 η δαπάνη είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους εθνικούς και ενωσιακούς 
κανόνες επιλεξιμότητας, 

 η φυσική πρόοδος της πράξης, μετρούμενη βάσει της προόδου επίτευξης της τιμής 
κοινών και ειδικών δεικτών εκροών και όπου προβλέπεται και των δεικτών 
αποτελέσματος, είναι σύμφωνη με την απόφαση ένταξης και το τεχνικό δελτίο 
πράξης, 

 η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ανά φάση του υποέργου στο οποίο 
αφορά είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, 

 οι δηλωθείσες δαπάνες βάσει επιλογών απλοποιημένου κόστους είναι επιλέξιμες και 
έχουν υπολογιστεί σωστά. 
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Β. Επιτόπιες επαληθεύσεις 
 
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Διαδικασία ΙΙ_7: Επιτόπια επαλήθευση του ΣΔΕ και τις 
απαιτήσεις του Καν. 1303/2013, οι επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις 
διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων που δεν μπορούν 
να επαληθευτούν διοικητικά. Λειτουργούν κατά κανόνα συμπληρωματικά στις διοικητικές 
επαληθεύσεις που έχουν προηγηθεί. Ειδικότερα μέσω των επιτόπιων επαληθεύσεων 
επιδιώκεται αφενός η επαλήθευση απαιτήσεων τα οποία δεν είναι δυνατό να 
επαληθευτούν διοικητικά, αφετέρου δε η επιβεβαίωση της ορθότητας των όσων έχουν 
δηλωθεί από το δικαιούχο στο πλαίσιο των διοικητικών επαληθεύσεων. 
Ειδικότερα βασικός στόχος των επιτόπιων επαληθεύσεων είναι να επαληθευτεί: 
 Ότι η πράξη υλοποιείται πραγματικά και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που 

παράγονται κατά την υλοποίησή της είναι σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης, τις 
νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή και το εφαρμοστέο δίκαιο. 

 Η φυσική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένου του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 
της πράξης, ταυτίζεται με αυτή που δηλώνεται μέσω των ΔΔΔ και ιδίως σε ότι αφορά 
την επίτευξη της τιμής των δεικτών και των micro-data για περιπτώσεις δράσεων 
ΕΚΤ. Επιπλέον ελέγχεται η αξιοπιστία της διαδικασίας εισαγωγής των δεδομένων. 

 Η διοικητική ικανότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει το έργο και η υποδομή που 
δηλώνεται ότι χρησιμοποιείται πραγματικά για την  πράξη.  

 Η συμμόρφωση του δικαιούχου με τις απαιτήσεις δημοσιότητας.  
 Οι δηλώσεις δαπανών αντικατοπτρίζονται και συμφωνούν με τα πραγματικά στοιχεία 

που τηρούνται στο λογιστικό σύστημα του δικαιούχου.  
 Η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου στο επίπεδο του δικαιούχου και μέχρι το 

επίπεδο δημιουργίας της δαπάνης. 
 Η τήρηση των οριζόντιων πολιτικών. 
 Η μη διπλή χρηματοδότηση δαπανών της πράξης από το ίδιο ή άλλο ΕΠ ή άλλο 

χρηματοδοτικό μέσο.  
 Ότι η πράξη παράγει έσοδα μόνο από τις πηγές που έχουν δηλωθεί και έχουν ληφθεί 

υπόψη (εάν απαιτείται). 
 
Γ.  Ολοκλήρωση της πράξης 
Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση από την Διαχειριστική Αρχή της 
ολοκλήρωσης και παράδοσης  της υπηρεσίας ΥΓΟΣ σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της έγκρισής της. Η παραπάνω διαδικασία περιλαμβάνει έλεγχο της 
υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας/πράξης σύμφωνα 
με την Απόφαση Ένταξης και την έκθεση τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της, και μέσω αυτών ελέγχεται και αποτρέπεται η υπεραντιστάθμιση 
της ΥΓΟΣ. Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:  
Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, ο Δικαιούχος 
υποβάλλει στη ΔΑ, Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης,  συνοδευόμενη από την αναγκαία 
τεκμηρίωση. Στην Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης περιγράφονται το υλοποιηθέν φυσικό 
αντικείμενο και τα αντίστοιχα παραδοτέα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, η 
επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, 
προκειμένου η ΔΑ να οριστικοποιήσει το συγχρηματοδοτούμενο φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο και να βεβαιώσει την τήρηση των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει ο 
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Δικαιούχος, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της πράξης και τους όρους 
χρηματοδότησης. 
Η ΔΑ προβαίνει στην εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί από το Δικαιούχο, με 
την Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης και αυτών που τηρεί η ΔΑ στο φάκελο πράξης και στο 
ΟΠΣ, προκειμένου να επαληθεύσει: 
_ τα παραδοτέα (φυσικό αντικείμενο) της πράξης, την επίτευξη των τεθέντων στόχων 
(δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων) και την εξασφάλιση του λειτουργικού 
αποτελέσματος αυτής, 
_ τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο ΟΠΣ, σε 
σχέση με τα τηρούμενα στοιχεία στη λογιστική μερίδα της πράξης, 
_αν έχουν παραχθεί καθαρά έσοδα κατά την υλοποίηση, για πράξεις που εμπίπτουν στο 
άρθρο 65(8) του Καν. 1303/2013, ώστε αυτά να αφαιρεθούν από την επιλέξιμη δαπάνη 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο, 
_ τη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/ 
Επιθεωρήσεων /ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη (από ΔΑ, Αρχή 
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.). 
Κατά την εξέταση αυτή, συμπληρώνεται η Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης 
Πράξης και υποέργων. 
Εάν από την παραπάνω εξέταση των στοιχείων υλοποίησης της πράξης διαπιστωθούν 
προβλήματα, ή εάν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το φυσικό αντικείμενο της πράξης που 
πραγματοποιήθηκε, η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και το λειτουργικό 
αποτέλεσμα της Πράξης δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν διοικητικά, προγραμματίζεται 
επιτόπια επαλήθευση σύμφωνα με τη σχετική Διαδικασία ΔΙΙ_7 Επιτόπια Επαλήθευση.  
Μετά την επαλήθευση των παραπάνω, συντάσσεται η Απόφαση Ολοκλήρωσης της 
πράξης και καταχωρίζεται στο ΟΠΣ. Με την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της 
Πράξης οριστικοποιείται το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο και βεβαιώνεται η 
τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου. 
 
8.5 Μηχανισμός ανάκτησης υπεραντιστάθμισης 
Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιστροφή κάθε δαπάνης, στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης 
αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης ή η 
επιστροφή παρανόμως καταβληθείσας δαπάνης. 
Η διαδικασία εφαρμόζεται για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 
4314/2014. 
Η διαδικασία ενεργοποιείται, όταν η Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης συνιστά και 
Απόφαση Ανάκτησης, δηλαδή στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του 
άρθρου 33 του Ν. 4314/2014. 
Με την έκδοση της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών και προκειμένου να καταβληθούν τα σχετικά ποσά, 
η ΔΑ/ ΕΦ συμπληρώνει το Σημείωμα Κατάθεσης, το οποίο κοινοποιεί στο Δικαιούχο, μαζί 
με την Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης. 
 
 
Καταβολή ποσού 
i. Εμπρόθεσμη καταβολή ποσού 
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Η ανάκτηση των ποσών για τα οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ 
Ανάκτησης, γίνεται μέσω της καταβολής του ποσού από το Δικαιούχο, σε οποιαδήποτε 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 
από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν, μέσω συστημένης επιστολής ή/και με απόδειξη 
παραλαβής, της Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης και του 
Σημειώματος Κατάθεσης που τη συνοδεύει. 
Για την καταβολή του ποσού, ο Δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. τόσο τη 
σχετική Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης όσο και το Σημείωμα 
Κατάθεσης. 
Η Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού στο Σημείωμα Κατάθεσης και 
το αποστέλλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, στην Υπηρεσία που 
εξέδωσε την Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης και στην Αρχή 
Πιστοποίησης. Εκτός από τη Δ.Ο.Υ., την Υπηρεσία ενημερώνει και ο υπόχρεος με την 
προσκόμιση σε αυτήν των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. 
 
ii. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού 
Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού ή παρέλευσης της προθεσμίας 
των 30 ημερολογιακών ημερών χωρίς ενημέρωση από τον υπόχρεο της Υπηρεσίας που 
εξέδωσε την Απόφαση, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη του Χρηματικού Καταλόγου. Η Υπηρεσία συντάσσει το Xρηματικό Kατάλογο και 
τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου. 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέν ποσό, επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας και τυχόν λοιπές 
προσαυξήσεις μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας (βλ. παράγραφο i), 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά την είσπραξη των ποσών που ανακτώνται, ενημερώνει 
εγγράφως σχετικά την Υπηρεσία που συνέταξε το Χρηματικό Κατάλογο, καθώς και την 
Αρχή Πιστοποίησης.  


