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                  ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1,2,3 «ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» 

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤOYNΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ  

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

 
 

Η Υπουργός Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων   
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).  

2. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08  Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

και την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης 
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αυτής καθώς και την µε αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30 Ιουνίου 2010 Υπουργική Απόφαση 

τροποποίησης αυτής. 

3. Την µε αριθµό C/2007/5534/12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 

του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής  Προστασίας. 

4. Την από 22-12-2008 4η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε την οποία εγκρίθηκαν τα γενικά κριτήρια επιλογής των 

πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.   

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 

ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύµφωνα 

µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 636/Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».  

7. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση δικαιώµατος 

υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του Υπουργείου 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-2009). 

8. Την µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της 

Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (492 

ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19 – 11 -09). 

9. Την από 07-04-2010 (ΦΕΚ 397/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε Θέµα: Εκχώρηση 

αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση». 

10. Το Ν. 3879 (ΦΕΚ163/Α/21.9.2010) για την Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις 

11. ΥΑ 158993 (ΦΕΚ Β 1956/2010): Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού 

Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) 

12. Νόµος 2009/1992 (ΦΕΚ Α’ 18/1992) «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει 

13. Υ.Α. Α/14442/2010 (ΦΕΚ Β’ 1045/2010) «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 121/25-5-1992 

απόφασης Υπουργού ΥΠΕΠΘ «Κανονισµός Λειτουργίας του ΟΕΕΚ» 

14. Υ.Α. 121/1992 (ΦΕΚ Β’ 371/1992) «Κανονισµός Λειτουργίας του ΟΕΕΚ» όπως 

τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει 

15. Την αριθ. πρωτ. 3535/17.06.2011,(εισερχόµενο ΕΥ∆ 10487/17.06.2011) πρόταση του 

Ε.Ο.Π.Π. µε τίτλο ‘’Αναλυτικός Σχεδιασµός και Εισαγωγή Συστήµατος Ελέγχων Αγοράς 

Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης’’. 

16. Το αριθ. πρωτ. 1670/15.07.2011 Υ.Σ. της Μονάδας Α1 της Ε.Υ.∆. του ΕΠΕΚ∆ΙΒΜ, ‘’Στοιχεία 

για την έκδοση Πρόσκλησης στους ΑΠ.1, ΑΠ.2 και ΑΠ.3 του ΕΠΑΝΑ∆.’’  
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Κ Α Λ Ε Ι 
 
 
 

Τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), ∆ικαιούχο για την υποβολή 

πρότασης πράξης «Αναλυτικός Σχεδιασµός και Εισαγωγή Συστήµατος Ελέγχων Αγοράς 
Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης», προκειµένου η εν 

λόγω πράξη να ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 

«Συστηµικές Παρεµβάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναµικού.   

    
1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
1.1 Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εµπίπτει στην ακόλουθη θεµατική 

προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα ανά Άξονα 

Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.   

 
Πίνακας 1.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
Συστηµικές Παρεµβάσεις στις 8 

περιφέρειες σύγκλισης 
ΚΩ∆.  01 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου 

συµµετοχής στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις 

για µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης 

από το σχολείο, του διαχωρισµού στα 

γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις 

φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης  

στα αντικείµενα και στην ποιότητα της 

υποχρεωτικής/ επαγγελµατικής και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ΚΩ∆.  73 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης – Σύστηµα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ 

 

 

ΚΩ∆. 

 

01.73.02 

ΠΡΑΞΗ: 

Αναλυτικός Σχεδιασµός και Εισαγωγή 

Συστήµατος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης 

Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης 

Μάθησης 

ΚΩ∆. 01.73.02.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Άλλες µη κατονοµαζόµενες υπηρεσίες ΚΩ∆. 22 
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Πίνακας 1.1.2 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
Συστηµικές Παρεµβάσεις στις 3 περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου 
ΚΩ∆.  02 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Μέτρα για την αύξηση δια βίου συµµετοχής 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για τη µείωση 

της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, 

του διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε 

διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της 

πρόσβασης στα αντικείµενα και στην ποιότητα 

της υποχρεωτικής / επαγγελµατικής και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

ΚΩ∆.  73 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης – Σύστηµα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ 

ΚΩ∆. 02.73.02    

ΠΡΑΞΗ: 

Αναλυτικός Σχεδιασµός και Εισαγωγή 

Συστήµατος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης 

Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης 

Μάθησης 

ΚΩ∆. 02.73.02.01    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Άλλες µη κατονοµαζόµενες υπηρεσίες ΚΩ∆.  22 

 
 
Πίνακας 1.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩ∆.  5 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  
Συστηµικές Παρεµβάσεις στις 2 περιφέρειες 

σταδιακής εισόδου 
ΚΩ∆.  03 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΩ∆.  2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Μέτρα για την αύξηση δια βίου συµµετοχής στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση 

συµπεριλαµβάνοντας δράσεις για τη µείωση της 

πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του 

διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε 

διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της 

πρόσβασης στα αντικείµενα και στην ποιότητα 

της υποχρεωτικής / επαγγελµατικής και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

ΚΩ∆.  73 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 

Ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

– Σύστηµα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ 
ΚΩ∆. 03.73.02        

ΠΡΑΞΗ: 

Αναλυτικός Σχεδιασµός και Εισαγωγή 

Συστήµατος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης 

Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης 

Μάθησης 

ΚΩ∆. 03.73.02.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Άλλες µη κατονοµαζόµενες υπηρεσίες ΚΩ∆.  22 

 

1.2 Στόχοι  

Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να συµβάλλει στους στόχους των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1,2,3 «Συστηµικές Παρεµβάσεις» και ειδικότερα µε την  υλοποίηση της 

πράξης θα αντιµετωπισθεί η ανάγκη εφαρµογής ενιαίων και καινοτόµων διαδικασιών 

πιστοποίησης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε ολόκληρο το φάσµα της ∆ιά Βίου Μάθησης, που 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή του εθνικού συστήµατος πιστοποίησης 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους).  

 

 Περιεχόµενο της πρότασης 

Αντικείµενο του έργου αποτελεί ο αναλυτικός σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός Εθνικού 

Συστήµατος, Πιστοποίησης Εκροών  στο οποίο θα συµµετέχουν µε ενεργό ρόλο τόσο ο ΕΟΠΠ 

όσο και ανεξάρτητοι Φορείς Πιστοποίησης Προσόντων και το οποίο θα διασφαλίζει 

αντικειµενική και ισότιµη πιστοποίηση των εκροών της µη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης 

Μάθησης. Στόχος του Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης Εκροών είναι να διασφαλίζεται ότι:  

� Παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον όλων εκείνων των Προσόντων για τα οποία 

υπάρχει εκδηλωµένο ενδιαφέρον  από την Πολιτεία ή από την αγορά εργασίας να πιστοποιηθούν 

(π.χ. προσόντων που οδηγούν σε επαγγελµατικά δικαιώµατα) 

� Η πιστοποίηση πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε προϋποθέσεις, όρους και διαδικασίες που 

διασφαλίζουν ότι το πιστοποιηθέν προσόν υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του σχετικού 

πιστοποιηµένου Επαγγελµατικού Περιγράµµατος 

� Παρέχεται δυνατότητα ισότιµης πιστοποίησης για όλους όσους το επιθυµούν, ανεξάρτητα από τη 

διαδροµή µέσω της οποίας αυτοί απέκτησαν το προς πιστοποίηση προσόν  (αρχική επαγγελµατική 

κατάρτιση, συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, άτυπη µάθηση) 

� Στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων θα συµµετέχουν ανεξάρτητοι από τον Ε.Ο.Π.Π. Φορείς 

Πιστοποίησης Προσόντων, οι οποίοι θα αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π. για την παροχή 

συγκεκριµένων σχηµάτων πιστοποίησης  και θα εποπτεύονται από αυτόν ως προς την εφαρµογή 

των όρων της αδείας τους και του θεσµοθετηµένου πλαισίου και κανόνων λειτουργίας της αγοράς 

� Θα βελτιωθούν η δηµόσια ∆ευτεροβάθµια και Αρχική Επαγγελµατική κατάρτιση, µέσω της 

εφαρµογής σε αυτές κατάλληλων διαδικασιών πιστοποίησης που αξιοποιούν την επικείµενη 

διάρθρωση των Προγραµµάτων Σπουδών τους σε «ψηφίδες» (modules) και την παράλληλη 

εφαρµογή του συστήµατος των «Πιστωτικών Μονάδων» (credits) σε αυτά. 
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� Στη χρηµατοδότηση των διαδικασιών πιστοποίησης θα συµµετέχουν και οι τελικοί επωφελούµενοι 

(άτοµα που πιστοποιούν προσόντα τους) µε εφαρµογή διάφανων και προσανατολισµένων στο 

κόστος τιµολογίων, αφού αξιοποιηθεί η διαθέσιµη δηµόσια (εθνική / κοινοτική) χρηµατοδότηση για 

την ανάπτυξη του συστήµατος.  

Το έργο της ανάπτυξης του Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης Εκροών, δοµείται ως εξής: 

Α) Καταγραφή των διενεργούµενων σήµερα διαδικασιών πιστοποίησης / χορήγησης 

επαγγελµατικών αδειών 

Αποτελεί βασική προπαρασκευαστική ενέργεια που θα συµβάλλει στο σχηµατισµό ολοκληρωµένης αντίληψης 

για το εύρος που θα πρέπει να καλύψει το νέο Σύστηµα Πιστοποίησης Εκροών, και περιλαµβάνει τις κάτωθι 

δράσεις: 

Α.1: Καθορισµός Μεθοδολογίας Χαρτογράφησης: θα έχει ως αποτέλεσµα την εκπόνηση της 

µεθοδολογίας µε την οποία θα πραγµατοποιηθεί η χαρτογράφηση των Πιστοποιούµενων Προσόντων / 

Χορηγούµενων Αδειών καθώς και την αποτύπωση των λειτουργικών απαιτήσεων των βάσεων δεδοµένων 

που θα φιλοξενηθούν τα ανωτέρω δεδοµένα. 

Α.2: Χαρτογράφηση των Πιστοποιούµενων Προσόντων / Χορηγούµενων Αδειών: θα έχει ως αποτέλεσµα 

την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε τις πιστοποιήσεις προσόντων και την χορήγηση 

επαγγελµατικών αδειών από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

Α.3: ∆ιάγνωση Προβληµάτων και Ανεπαρκειών της υφιστάµενης κατάστασης: θα έχει ως αποτέλεσµα την 

αποτύπωση των προβληµάτων και ανεπαρκειών της σηµερινής κατάστασης στον τοµέα των πιστοποιήσεων 

εκροών 

 

Β) Αναλυτικός σχεδιασµός του Συστήµατος Πιστοποίησης Εκροών 

Β.1: Αναλυτικός Σχεδιασµός του Συστήµατος Πιστοποίησης: θα έχει ως αποτέλεσµα το σχέδιο του 

Συστήµατος Πιστοποίησης Προσόντων, το οποίο  θα συζητηθεί µε ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης 

Προσόντων και Φορείς της ∆ΒΜ. 

Β.2: Αναλυτικός Σχεδιασµός του Συστήµατος Αδειοδότησης: θα έχει ως αποτέλεσµα το σχέδιο του 

Συστήµατος Αδειοδότησης των Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, το οποίο  θα συζητηθεί µε τους 

υποψήφιους Φορείς Πιστοποίησης Προσόντων, Φορείς της ∆ΒΜ, κοινωνικούς εταίρους κλπ. 

Β3: Προετοιµασία Κανονιστικών Κειµένων: θα έχει ως αποτέλεσµα σχέδια Κανονιστικών Κειµένων που 

εισηγείται ο ΕΟΠΠ στον Υπουργό ∆ΒΜΘ. 

Β.4: Εκπαίδευση των στελεχών του ΕΟΠΠ στο Σύστηµα Πιστοποίησης Εκροών: αφορά στην υλοποίηση των 

προγραµµάτων εκπαίδευσης όλου του προσωπικού στο Σύστηµα Πιστοποίησης Εκροών και αποτελεί δράση 

ιδιαίτερης σηµασίας για την επιτυχή και έγκαιρη εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης 

Προσόντων  
 
∆είκτες Παρακολούθησης 
 
Οι κάτωθι δείκτες εκροών και δείκτες αποτελέσµατος είναι κοινοί και για τους τρεις Άξονες 

Προτεραιότητας1, 2και 3 

 

 

ΚΩ∆. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
8004 Μελέτες – εµπειρογνωµοσύνες – έρευνες - αξιολογήσεις Αριθµός   
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ΚΩ∆. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

501 

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά την διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης 

 Ισοδύναµα 

ανθρωποέτη 12µηνης 

διάρκειας   

 

Ο δείκτης 501 (απασχόλησης) αφορά στους ανθρωποµήνες εργασίας εκφρασµένους σε 

ανθρωποέτη.  

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα 

πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στις € 212.790,00 και κατανέµεται ενδεικτικά κατά άξονα 

προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως: 

 

 

Πίνακας 2.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
1 - Συστηµικές Παρεµβάσεις στις 8 περιφέρειες 

σύγκλισης 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ  
∆ηµόσια ∆απάνη 

∆ηµόσια ∆απάνη 

προς διάθεση το 

έτος 2011  

(1) (2) (3) (4) 

1 

Αναλυτικός Σχεδιασµός και Εισαγωγή 

Συστήµατος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης 

Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης 

Μάθησης 

      

115.098.111 € 

       

115.098.111 € 

ΣΥΝΟΛΟ    115.098.111  € 
       

115.098.111 € 

 

Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
2 - Συστηµικές Παρεµβάσεις στις 3 περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ  
∆ηµόσια ∆απάνη 

∆ηµόσια ∆απάνη 

προς διάθεση το 

έτος 2011  
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(1) (2) (3) (4) 

1 

Αναλυτικός Σχεδιασµός και Εισαγωγή 

Συστήµατος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης 

Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης 

Μάθησης 

 

87.435.411€ 

 

 

87.435.411€ 

ΣΥΝΟΛΟ      87.435.411€ 
 

87.435.411€ 

 

Πίνακας 2.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 
3 - Συστηµικές Παρεµβάσεις στις 2 περιφέρειες 

σταδιακής εισόδου 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ  
∆ηµόσια ∆απάνη 

∆ηµόσια ∆απάνη 

προς διάθεση το 

έτος 2011 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Αναλυτικός Σχεδιασµός και Εισαγωγή 

Συστήµατος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης 

Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης 

Μάθησης 

 

10.256.478€ 

 

10.256.478€ 

ΣΥΝΟΛΟ      10.256.478€ 
 

10.256.478€ 

 

Η ΕΥ∆ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δηµόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε 

έτους συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή αυτών ανά θεµατική προτεραιότητα ή/και 

κατηγορία πράξεων, καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης 

ενηµερώνοντας, σε κάθε περίπτωση, τον δικαιούχο µέσω της οικείας ιστοσελίδας.  

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων 

πράξεων ορίζεται η 31-12-2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει 

να συντελεστεί έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία.  

3.2 Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων  

προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε’ “Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 

3614/2007” της µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, καθώς και την µε αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30 Ιουνίου 2010 

Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής.  
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4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

4.1  Η υποβολή των προτάσεων είναι ανοικτή. 

4.2 Ως προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά ποσό των 

212.790,00 ΕΥΡΩ  

 

4.3    Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π), υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση.  Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου 

εντύπου Τ∆Π απορρίπτονται.   

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου 

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης 
δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα, 
στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. 

(v) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

(vi) Απόφαση ορισµού Υπεύθυνου Έργου  
(vii)  Παράρτηµα µε: 

a. αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
για όλες τις δράσεις της υποβαλλόµενης πράξης,  

b. τεκµηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων: 
                    Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, 

Β. Σκοπιµότητα της πράξης,   
Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και  
∆. Ωριµότητα της πράξης, 
όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.  

 

(viii) Έντυπο ανάλυσης κόστους προτεινόµενων δράσεων 

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CDs) στην ∆ιαχειριστική 

Αρχή Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», στη διεύθυνση Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου 

Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι 

δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την 

ηµεροµηνία αποστολής. 

Ο υποψήφιος δικαιούχος δύναται να υποβάλλει την πρότασή του και µέσω της ηλεκτρονικής 

υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή PDF 

το υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούµενα 

συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε 

περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. 

λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν  να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος 

υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης το αργότερο έως την 

ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της 
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πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την 

ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

 

 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύµφωνα µε τις ανωτέρω 

απαιτήσεις  του κεφαλαίου 4 η διαδικασία  για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα 

παρακάτω βήµατα:  

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Η 

αξιολόγηση γίνεται µε βάση τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια τα 

οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άµεση.  

 

Άµεση Αξιολόγηση  

 

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία 

υποβολής της στην ΕΥ∆. 

Η ειδικότερη µεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

Η ΕΥ∆ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων 

προτάσεων. 

5.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη 

της πρότασής του στο Ε.Π. µε την υπογραφή του «Συµφώνου Αποδοχής των Όρων 

Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου» από το νόµιµο εκπρόσωπο του 

δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναµένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. 

Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης. 

5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την ΕΥ∆ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση». Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων 

απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.edulll.gr.   

5.5 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση»,του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, 

καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.  
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6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

6.1 Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της 

απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως 

όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, 

την ισότητα και µη διάκριση, την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ στις 

υπηρεσίες και στην πληροφόρηση µε τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

(ii) Να λαµβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. για κάθε 

στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν στο επόµενο 

στάδιο. 

(iii) Να αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

(iv) Να αποδέχεται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, των πράξεων που 

εντάσσονται στο Ε.Π., καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που 

χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(v) Να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 

1828/2006. 

(vi) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για κάθε πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται 

όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. στα Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

(vii) Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών των πράξεων σε φακέλους 

ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή 

κατ’ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 

(viii) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  όλα τα 

έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα 

τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ix) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά 

ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε 

στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί. 

(x) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το  ειδικό θεσµικό 

πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π. 
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7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την 

συµπλήρωση των Τ∆Π και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Μαρία 

Κορδονούρη, στο τηλέφωνο 210-9250512  e-mail: marikord@epeaek.gr   

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού», το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω 

Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε 

πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση Τ∆Π/Υ, 

πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων 

αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) 

βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr  Για την συγκεκριµένη  

πρόσκληση σχετικές πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης 

της πράξης και το φύλλο αξιολόγησης της πράξης βρίσκονται στα συνηµµένα της 

πρόσκλησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

http://www.edulll.gr 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 


