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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 

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 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 υπ΄ αριθµ. 0.6334/οικ. 6.717 (ΦΕΚ 397/τ.Β΄/07.04.2010) 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. Την αριθ. πρωτ  158993 (ΦΕΚ Β 1956/2010) Υ.Α.: 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. Το αριθµ. πρωτ. Γ.Π./ 1842 ,24.01.2012 (εισερχόµενο ΕΥ∆ 938/24.01.2012) 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υποβολής Πρότασης  για την πράξη ‘’ Ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου ∆υναµικού ‘’ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
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14. Το αριθ. πρωτ. 212/01.02.2012 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∆ 

(ΕΦ∆)’’  

15. Την αριθ. πρωτ 72159/Η/21.07.2011 (ΦΕΚ 1642Β/2011) Υ.Α. «Σύσταση και 

συγκρότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 11 του Ν. 

3879/2010, καθορισµός των αρµοδιοτήτων της, της διοικητικής υποστήριξής της 

και του Κανονισµού Λειτουργίας της.  

16. Την αριθ. πρωτ. 119959/Η/20.10.2010 (ΦΕΚ 2351/2011) Κ.Υ.Α. «Συγχώνευση 

δια απορροφήσεως των νοµικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου «Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης ∆οµών ∆ια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)», «Εθνικό Κέντρο 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισµός 

Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

 

 

Κ Α Λ Ε Ι 
 
 
Τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ∆ικαιούχο για την υποβολή πρότασης πράξης 
«Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων», 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 

ΚΩ∆.  73 
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υποχρεωτικής/ επαγγελµατικής και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
Ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης – Σύστηµα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ 

 
 
ΚΩ∆. 
 

01.73.02 

ΠΡΑΞΗ: 
Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων 
ΚΩ∆.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άλλες µη κατονοµαζόµενες υπηρεσίες ΚΩ∆. 22 

 
 
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: 
Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων 
ΚΩ∆.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άλλες µη κατονοµαζόµενες 

υπηρεσίες 
ΚΩ∆.  22 

 
 
 
 
Πίνακας 1.1.3 
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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 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : 
Ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος 

Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης – Σύστηµα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ 

ΚΩ∆. 03.73.02        

ΠΡΑΞΗ: 
Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου     

Προσόντων 
ΚΩ∆.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άλλες µη κατονοµαζόµενες υπηρεσίες ΚΩ∆.  22 

 

1.2 Στόχοι  

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση όλων των προβλεπόµενων και απαιτούµενων 

ενεργειών για την άµεση και έγκαιρη ανάπτυξη και εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων, προκειµένου να αντιστοιχηθούν τα προσόντα της τυπικής και µη 

τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και τα προσόντα της άτυπης µάθησης, στην οχτάβαθµη 

κλίµακα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.  

Περιεχόµενο της πρότασης 

Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη και βιώσιµη συγκρότηση του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης 

αφορά στη δηµιουργία ενός «συνδυαστικού συστήµατος» για την ανάπτυξη του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, όπου ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα διατηρεί την ευθύνη για την 

εκπόνηση και ανάπτυξη των απαιτούµενων µεθοδολογικών εργαλείων, ενώ θα 

καθορίσει τους όρους διαµόρφωσης και εφαρµογής του Πλαισίου έπειτα και από  

εισήγηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής. Ο Οργανισµός θα αναπτύξει  τον µηχανισµό 
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που καταγράφει, θέτει προτεραιότητες και ιεραρχεί τα προς αντιστοίχιση προσόντα. Με 

βάση  το σύνολο των παραπάνω θα αποφασίζει για ad-hoc αντιστοίχιση  (µε βάση τις 

δικές του προτάσεις) και ανοιχτή αντιστοίχιση (µε βάση τις προτάσεις των 

ενδιαφερόµενων ανεξάρτητων φορέων). Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένας µηχανισµός 

για την παρακολούθηση  της εφαρµογής και τη διαρκή εξειδίκευση του.  

 

Το έργο της ανάπτυξης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, διαρθρώνεται στις 

ακόλουθες δράσεις: 

∆ράση 1: Ανάπτυξη του συνδυαστικού συστήµατος αντιστοίχισης προσόντων 

Η δράση αυτή έχει ως αντικείµενο την ανάπτυξη των απαιτούµενων µηχανισµών, 

αρχών και µεθοδολογιών που θα εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στις διεργασίες και στους 

όρους συγκρότησης του συνδυαστικού συστήµατος, και συνεπώς του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, και σε ότι αφορά τη λογική σειρά των ενεργειών 

που θα εκτελεστούν για να ενεργοποιηθεί το συνδυαστικό σύστηµα, αρχικά θα 

αναπτυχθεί ένας µηχανισµός προτεραιοποίησης και ιεράρχησης των προσόντων, ο 

οποίος θα έχει τον ρόλο καθοδηγητικού εργαλείου για να τίθενται προτεραιότητες 

αντιστοίχισης. Ανάλογα µε τις προσδιορισµένες προτεραιότητες και την εισήγηση της 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής θα εκπονείται ένα Σχέδιο Προγραµµατισµού, στο οποίο θα 

αποτυπώνονται µε λεπτοµέρεια οι επόµενες ενέργειες για την αντιστοίχιση των 

προσόντων. Επιπλέον στην δράση αυτή θα καθοριστούν οι αρχές, οι όροι και οι 

διαδικασίες µε τις οποίες θα λειτουργήσει το συνδυαστικό σύστηµα αντιστοίχισης 

προσόντων, κυρίως δε κατά το µέρος που αφορά στην ανοιχτή αντιστοίχιση, δηλαδή 

στην ανεξάρτητη εκδήλωση ενδιαφέροντος από φορείς.   

 

∆ράση 2: Εξειδίκευση περιγραφικών δεικτών  

Αντικείµενο της συγκεκριµένης δράσης είναι η εφαρµογή του συνδυαστικού 

συστήµατος µε βάση το Σχέδιο Προγραµµατισµού, ώστε να εξειδικευθούν οι 

περιγραφικοί δείκτες και να αντιστοιχηθούν τα προσόντα στα οχτώ επίπεδα αναφοράς 

του ΕΠΠ. Ειδικότερα η ∆ράση 2 περιλαµβάνει τη συγκρότηση κλαδικών οµάδων 

εργασίας, µε τη συµµετοχή στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αλλά και εξωτερικών 

εµπειρογνωµόνων, την πιλοτική αντιστοίχηση προσόντων µε έµφαση στα τουριστικά 

και τα πράσινα επαγγέλµατα, και τέλος, την αντιστοίχιση των τίτλων, βεβαιώσεων, 

πιστοποιητικών κλπ. στα επίπεδα αναφοράς του ΕΠΠ.  

 

∆ράση 3: ∆ηµοσιότητα – προβολή 
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Περιλαµβάνει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ενεργειών δηµοσιότητας και προβολής 

του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, οι οποίες θα απευθύνονται τόσο στους 

ενδιαφερόµενους φορείς που επιθυµούν να προτείνουν την αντιστοίχιση 

συγκεκριµένων προσόντων όσο και ευρύτερα στον γενικό πληθυσµό (εργαζόµενοι, 

καταρτιζόµενοι, εκπαιδευόµενοι), µε κοινό στόχο την αύξηση της κοινωνικής 

αποδοχής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.  

 

∆ράση 4:  Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του έργου 

Η δράση αφορά την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του έργου από τον 

∆ικαιούχο. Ειδικότερα, προβλέπεται η διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της 

Πράξης από στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και εξωτερικούς συνεργάτες, συµµετοχή του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις υπόλοιπες δράσεις της πράξεις (πχ. ηµερίδες), στην εκπαίδευση των 

στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στην ανάπτυξη επιστηµονικού, ενηµερωτικού και 

εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και ενέργειες διάχυσης των αποτελεσµάτων της Πράξης 

συνολικά (πχ. δελτία τύπου, καταχωρήσεις στον τύπο, ενηµερωτικά φυλλάδια). 

 

∆ράση 5:  Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης 

Το συγκεκριµένο Υποέργο συνίσταται στην εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης 

συνολικά καθώς και στην αξιολόγηση των επιµέρους Υποέργων µε γνώµονα την 

αποτελεσµατικότητά τους µε βάση τους στόχους και τα χρονοδιαγράµµατα που 

τέθηκαν αρχικά. Επιπλέον, αντικείµενο της αξιολόγησης θα είναι η ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται ανά υποέργο. 

 

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

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 

 

 

ΚΩ∆. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

8004 
Μελέτες – εµπειρογνωµοσύνες – έρευνες - 

αξιολογήσεις 
Αριθµός   

  

ΚΩ∆. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

501 

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά την 

διάρκεια υλοποίησης της πράξης 

 Ισοδύναµα 

ανθρωποέτη 

12µηνης διάρκειας   
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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 3.562.200,00 € 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 

Α/Α 

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΙΣ  
   

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3)  

1 
    «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Πλαισίου     Προσόντων» 1.923.588 €     

ΣΥΝΟΛΟ 1.923.588 €      

 

Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   : 
2 - Συστηµικές Παρεµβάσεις στις 3 

περιφέρειες σταδιακής εξόδου  

Α/Α 

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΙΣ  
   

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3)  

1 
     «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Πλαισίου     Προσόντων» 1.467.626,4 €     

ΣΥΝΟΛΟ 1.467.626,4 €      
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Πίνακας 2.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   : 
3 - Συστηµικές Παρεµβάσεις στις 2 

περιφέρειες σταδιακής εισόδου 

Α/Α 

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΠΡΑΞΕΙΣ  
   

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3)  

1 
     «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Πλαισίου     Προσόντων» 170.985,6 €     

ΣΥΝΟΛΟ 170.985,6 €      

 

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 ∆εκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των 

προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. 

Σε περίπτωση που η πράξη ολοκληρωθεί πριν την 31 ∆εκεµβρίου 2015, ο 

∆ικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόµενα έγγραφα από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι 

διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης. 

3.2 Σύµφωνα µε την παράγραφο 4, του άρθρου 22 της µε αρ. πρωτ. 

14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 

της µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργικής Απόφασης 

τροποποίησης αυτής, στις περιπτώσεις πράξεων που κατά την εκτέλεσή τους 

συµµετέχουν επί µέρους φορείς υπό την συνολική ευθύνη του δικαιούχου, είναι 

επιλέξιµες οι πραγµατικές δαπάνες που καταβάλλονται στην πράξη από τους 
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συµµετέχοντες φορείς και τον ορισθέντα δικαιούχο, µε την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

• υπάρχουν έγγραφα τεκµήρια της συµφωνίας των άλλων φορέων σχετικά µε 

τη συνεισφορά τους στην εκτέλεση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης 

• ο δικαιούχος διατηρεί τη συνολική οικονοµική ευθύνη για το έργο 

• οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς συνοδεύονται από 

εξοφληµένα τιµολόγια, ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά 

έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας 

• οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς αναφέρονται 

επίσηµα στο δικαιούχο ή/και έργο. Ο ορισθείς δικαιούχος έχει την ευθύνη 

να επαληθεύσει το υπαρκτό και την επιλεξιµότητα των αναφερόµενων 

δαπανών καθώς και την ολοκλήρωση των συγχρηµατοδοτούµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών, πριν τις δηλώσει στη διαχειριστική αρχή ή στην 

αρχή πληρωµής ή στον ενδιάµεσο φορέα. 

• η διαδροµή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο των συµµετεχόντων 

φορέων. 

        Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµη µπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, η 

οποία τεκµηριωµένα συµβάλλει στην οµαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού 

αντικειµένου των πράξεων, σε εφαρµογή της ΥΠΑΣΥ∆ /14053/ΕΥΣ1749/27-03-

2008 και την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση 

τροποποίησης αυτής και ειδικότερα των Άρθρων 25, 27, 32, 36, 38.  Ωστόσο σε 

κάθε περίπτωση στις υποβαλλόµενες προτάσεις προς χρηµατοδότηση και 

προκειµένου οι δαπάνες να κριθούν επιλέξιµες, θα πρέπει να είναι απολύτως 

διακριτές, ενώ επίσης θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

ανάλυση και σαφήνεια, τόσο ο τρόπος µε τον οποίο η προτεινόµενη δαπάνη 

συµβάλλει στην υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης, όσο και η αναγκαιότητα 

της δαπάνης αυτής για την υλοποίηση του έργου. 

3.3  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/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 

540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και τις µε αρ. 
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πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 

Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής, οι οποίες και επισυνάπτονται.   

3.4   Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας 

 Οι επιλέξιµες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων 
είναι άµεσες και έµµεσες. Σύµφωνα µε το άρθρο 31 «Έµµεσα έξοδα» της υπ’ 
αριθ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β) Υπουργικής Απόφασης 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης, στις περιπτώσεις πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από 
το ΕΚΤ που υλοποιούνται από δικαιούχους µε ίδια µέσα µέσω επιχορήγησης ή 
χρηµατοδότησης, οι έµµεσες δαπάνες µπορούν να αποτελούν αντικείµενο κατ’ 
αποκοπή υπολογισµού επί των άµεσων δαπανών. Λαµβάνοντας υπόψη το µε 
αριθµ. πρωτ. 2753/ΕΥΘΥ115/20-01-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, µε θέµα «Έµµεσο κόστος πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ», η 
µη ύπαρξη στην παρούσα φάση εγκεκριµένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
µεθοδολογίας για την εφαρµογή του Άρθρου 11(3) β) (άρθρο 11, παρ. 3 στοιχ. 
β) του Κανονισµού 1081/2006, σηµαίνει ότι µέχρι την οριστικοποίηση των υπό 
διαµόρφωση ρυθµίσεων οι έµµεσες δαπάνες πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ 
είναι επιλέξιµες εφόσον: 
 

(i)  Βασίζονται στο πραγµατικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης. 

(ii)  Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη και 

δεόντως αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής. 

(iii)  Η δήλωσή τους γίνεται µε πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ΄ 

αποκοπή). 

 

Ως εκ τούτου, στις αιτήσεις χρηµατοδότησης (Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενων 

Πράξεων) που θα υποβάλουν οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι, η κατηγορία «Έµµεσες 

∆απάνες» του Τ∆ΠΠ – ΕΚΤ (πεδίο 113) θα υπολογίζεται µε βάση τις πραγµατικές 

δαπάνες, δηλαδή µε πλήρη αιτιολόγηση της δαπάνης, βάσει νόµιµων 

παραστατικών στοιχείων και όχι κατ’ αποκοπή. 

Αναφορικά δε µε το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύει ό,τι προβλέπεται 

στην Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµ. πρωτ. 

14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008, Άρθρο 28 και στις τροποποιήσεις µε αρ. πρωτ 

43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010. 

Υπενθυµίζεται ότι, κάθε δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγµατική δαπάνη, η 

οποία αποδεικνύεται µε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή µε ισοδύναµης 

αποδεικτικής αξίας παραστατικό στοιχείο και η οποία φυλάσσεται στο φάκελο 

οικονοµικής διαχείρισης του έργου επί µία τριετία µετά τη λήξη του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 
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Επισηµαίνεται ότι για κάθε πηγή χρηµατοδότησης θα πρέπει να υπάρχει 

ξεχωριστός οικονοµικός φάκελος τήρησης των παραστατικών. 

 

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 
 
4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόµενη ηµεροµηνία της  

έκδοσης της πρόσκλησης ,µε ανοιχτή ηµεροµηνία λήξης. 
 
4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

(i) Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην 
παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.edulll.gr 

(ii) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ), υπόδειγµα του οποίου 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Προτάσεις που 
υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου Τ∆ΠΠ 
απορρίπτονται.   

(iii) Βεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχου (πιστοποιητικό µε βάση 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ) ή προσωρινή Βεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 
∆ικαιούχου για τη µεταβατική περίοδο από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του 
ΕΠΕ∆ΒΜ 2007-2013. 

(iv) Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 
πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του. 

(v) 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. 

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

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

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

� 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. 

� ανάλυση κόστους πράξης  
 

4.3 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 υποβάλλει την πρότασή του 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 
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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 
πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία 
αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. 
Τυχόν προβλήµατα που θα προκύπτουν κατά τη χρήση της εφαρµογής της 
ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει να αναφέρονται στη ∆ιαχειριστική Αρχή 
υπόψη του κ. Γιάννη Κυριαζόπουλου στο τηλέφωνο 210-3278001 και του κ. 
Ιάκωβου Μανωλά στο τηλέφωνο 210-3278015.  
Αποστέλλονται επίσης 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 Ε.Π. 
Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης, στην ανωτέρω διεύθυνση. 

 

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 Υπογραφή του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης 

Μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης αποστέλλεται στο δικαιούχο σχέδιο της 

απόφασης ένταξης της πράξης µε συνηµµένα δύο αντίγραφα του συµφώνου 

αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Επίσης αποστέλλεται για λόγους 
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ενηµέρωσης το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρµόδια 

ΕΥ∆. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ένα αντίγραφο του συµφώνου, 

υπογεγραµµένο από το νόµιµο εκπρόσωπό του, το οποίο προσαρτάται στην 

απόφαση ένταξης της πράξης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 

5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την Ειδική Γραµµατέα. 

Υπόδειγµα της απόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων 

απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται 

δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr . 

5.5 ∆ηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥ∆ του τίτλου των πράξεων 

που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της 

συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης της πράξης. 

5.6 Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης 

Ένταξης της Πράξης, ο ∆ικαιούχος καταθέτει στη ∆ιαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά 

∆ελτία των Υποέργων. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 

όπως αυτό ισχύει, για την υλοποίηση του υποέργου, ο ∆ικαιούχος οφείλει να 

υποβάλει για προέγκριση στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ: 

• Φάκελο προέγκρισης Τευχών ∆ηµοπράτησης, πριν τη διαδικασία 

διαγωνισµού (πρόχειρου, διεθνούς κλπ), 

• Φάκελο προσυµβατικού ελέγχου µε τα απαραίτητα για την εξέταση της 

νοµιµότητας της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα, πριν την υπογραφή 

σύµβασης ανάθεσης έργου, για όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων 

• Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα, στην 

περίπτωση εκτέλεσης του έργου µε ίδια µέσα. 

Η προέγκριση των άνωθι από την ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση της πράξης. 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο 

αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης» και ιδίως θα πρέπει: 

(i) Να τηρούν 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.  
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(ii) Να τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και εκτέλεσης της πράξης 

όπως αυτά θα αποτυπωθούν στο «Σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης 

ένταξης». 

(iii) Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π για τις διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Για 

όσες συµβάσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κοινοτικών Οδηγιών περί 

δηµοσίων συµβάσεων να λαµβάνουν προέγκριση κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

της σύµβασης. 

(iv) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π µηνιαία τα 

στοιχεία οικονοµικής προόδου και εξαµηνιαία τα στοιχεία φυσικής προόδου της 

πράξης και των υποέργων της.  

(v) Να αποδέχονται τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της 

πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 

παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 

(vi) Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον 

Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Ειδικότερα «για πράξεις που χρηµατοδοτούνται στο 

πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 

ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει όλους τους συµµετέχοντες σε 

αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συµµετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο 

επιχειρησιακού προγράµµατος, και β) ότι συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. Η εν 

λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε 

οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο χρησιµοποιείται κατά την 

εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό. 

(vii) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την 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. 

(viii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε 

φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο 

του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020. 
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(ix) Να θέτουν 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. 

(x) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και 

κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

(xi) Να τηρούν 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. 

 

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 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
(i) Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ  (Τ∆ΠΠ) 
(ii) Οδηγίες Συµπλήρωσης Τ∆ΠΠ  
(iii) Τεχνικό ∆ελτίο Υποέργου και οδηγίες συµπλήρωσης 
(iv) Υπόδειγµα Απόφασης Ένταξης Πράξης  
(v) Υπόδειγµα Συµφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης  
(vi) Υποδείγµατα τυποποιηµένων εντύπων:  
• Αίτηση χρηµατοδότησης  
• Βεβαίωση περί µη διπλής χρηµατοδότησης 
(vii)  Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β΄), η µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής και η µε αρ. πρωτ. 
28020/ 30 Ιουνίου 2010/           ΕΥΘΥ 1212 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥπΕΠΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης  
2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ 
3. Ειδική Υπηρεσία ΕΠΑΝΑ∆ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
o Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα  
o Προϊστάµενο  ΕΥ∆  
o Μονάδα Α2,Α3,Β4 

 


