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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(έργο) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 

της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια 

Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 

στην Παγκοσμιοποίηση. 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

(ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006. 

2.    Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.    To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των 

Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης 

Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και 

άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 

265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή 

Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του 

ΕΤΠ 2014-2020. 

4.    Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ Τεύχος Α/ 19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων 

για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 27, παρ. 1. 

5.    Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» καθώς και τις υπ΄ αριθμ. 5/2015 

(Β’ έκδοση) και 9/2015 κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..  

6.    Τον Ν. 3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.    Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 118 και 119 

αυτού. 

8.    Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017). 

9.    Το ΠΔ 81/08-07-2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» 

10.    Το ΠΔ 83/09-07-2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

11.    Το ΠΔ 84/17-07-2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

12.    Τη με αρ. Δ1.33086/11345/22-07-2019 (Β’3082) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων» 

13.    Τη με αρ. 35565/Δ1.12010/08-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 550) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού 

Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»  

14.    Τη με αρ. 58994/04-06-2019 (Β’2343) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 

15.    Τη με αριθμ. 5.20263/515444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή 

Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 

με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για 

την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής 

στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 

6.5266/5.4663/20-04-2016 (Β’1122) και 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης – Οικονομικών. 

16.    Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C 139/01 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και ειδικά το 

σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.  
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17.    Την αίτηση με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για 

χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. 

18.    Τη με αριθμ. CΟΜ(2018) 667 final/04-10-2018 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής σχετικά 

με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας μετά τις 

απολύσεις στον κλάδο 58 της NACE αναθ. 2 (εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 

περιφέρεια Αττικής (EL30), στην Ελλάδα. 

19.    Την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. (ΕΕ) 2019/275 της 

11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica Publishing. 

20.    Τη με αριθμ. πρωτ 9.3410/6-6-2019 (ΑΔΑ: 6Μ0Σ465Θ1Ω-ΝΟΤ) Ανοικτή πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο έργο 

με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που 

αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) 

στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)». 

21.    Τη με αριθμ. πρωτ. 9.4481/19-7-2019 Πρόταση και τη συνημμένη σε αυτήν Αίτηση 

Χρηματοδότησης της Ένωσης Φορέων «ΕΕΟ GROUP A.E. – ΑΠΟΨΗ Α.Ε. – ΑΚΜΗ UNIVERSAL 

TRAINING ΚΔΒΜ» και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.  

22.    Τη με αριθμ. πρωτ. 9.4489/19-7-2019 Πρόταση και τη συνημμένη σε αυτήν Αίτηση 

Χρηματοδότησης της Ένωσης Φορέων «ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ» και τα 

συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.  

23.    Τη με αριθμ. πρωτ. 9.4483/19-7-2019 Πρόταση και τη συνημμένη σε αυτήν Αίτηση 

Χρηματοδότησης της Ένωσης Φορέων «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ΜΑΣΤΕΡ 

Α.Ε. – ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.  

24.    Τα έγγραφα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της πρότασης, τη Λίστα Εξέτασης Πληρότητας 

Στοιχείων Πρότασης (ΛΕΠ), το από 05/09/2019 1ο πρακτικό συνεδρίασης της μονάδας ΙΑ’ επί του 

σταδίου Α’ αξιολόγησης και το με αριθμ. πρωτ. 9.5059/6-9-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα επί του 

σταδίου Α’. 

25.    Τα με αριθμ. πρωτ. 9.5070/6-9-2019 & 9.5185/18-9-2019 έγγραφα της Υπηρεσίας προς την 

Ένωση Φορέων «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την πληρότητα του Φακέλου 

Πρότασης. 

26.    Τα με αριθμ. πρωτ. 9.5103/11-9-2019 & 9.5201/20-9-2019 απαντητικά έγγραφα της Ένωσης 

Φορέων «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. & 

ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα οποία απεστάλησαν διευκρινίσεις αναφορικά με την πληρότητα του Φακέλου 

Πρότασης.  

27.    Το με αριθμ. πρωτ. 9.5186/18-9-2019 εσωτερικό σημείωμα για τη χορήγηση εγγράφων και το 

υπ’ αριθμ. 9.5197/20-9-2019 απαντητικό έγγραφο. 

28.    Το από 24/9/2019 2ο πρακτικό συνεδρίασης της μονάδας ΙΑ’ επί του σταδίου Α’ αξιολόγησης. 

29.    Τη με αριθμ. 9.5146/16.09.2019 Απόφαση απόρριψης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων της με αριθμό 9.4481/19-07-2019 πρότασης της Ένωσης Φορέων «ΕΕΟ 

GROUP Α.Ε.-ΑΠΟΨΗ Α.Ε. –ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ». 

30.    Τη με αριθμ. 9.5147/16.09.2019 Απόφαση απόρριψης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων της με αριθμό 9.4489/19-07-2019 πρότασης της ένωσης φορέων «ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ - ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ». 

31.    Τη με αριθμ. 9.5271/25.09.2019 υποβληθείσα ένσταση της Ένωσης Φορέων «ΕΕΟ GROUP 

Α.Ε.-ΑΠΟΨΗ Α.Ε. –ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ». 

32.    Τη με αριθμ. 9.5270/25.09.2019 υποβληθείσα ένσταση της Ένωσης Φορέων «ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΚΕΚ 

ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ». 

33.    Το με αριθμ. 9.5475/08-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε 

με την αριθμ. 9.5297/27.09.2019 Απόφαση της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ 

ΑπΚΟ. 

34.    Τη με αριθμ. 9.5563/14-10-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας, Ε.Υ. Ε.Δ. 

ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων. 

35.    Τη με αριθμ. 9.5583/15-10-2019 Υπουργική Απόφαση Αποδοχής πρακτικού Επιτροπής 

Εξέτασης Ενστάσεων και απόρριψης προτάσεων και αιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση 
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μέρους των ενεργειών του έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica publishing».  

36.    Τη με αριθμ. 9.5611/16-10-2019 Εισήγηση έγκρισης Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του έργου 

με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica pubishing» της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ 

ΑπΚΟ.  

37.    Τη με αριθμ. 9.5641/18-10-2019 Απόφαση έγκρισης Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του έργου 

με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Attica pubishing» του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

38.    Τη με αριθμ. 9.5646/18-10-2019 Εισήγηση Ένταξης της Πράξης «Ενέργειες που αφορούν 

απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην 

επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)» της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ 

ΑπΚΟ. 

 

  

Αποφασίζει  

Την Ένταξη της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο 

«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές 

δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30).  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5047313 

2.Δικαιούχος: 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3.Κωδικός Δικαιούχου: 5070682 

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  

  

Ο Φορέας υλοποίησης (Ένωση Φορέων) καλείται να υλοποιήσει το συνολικό περιεχόμενο των 

Ενεργειών Α και Β του έργου στην Περιφέρεια Αττικής με ίδια μέσα ως εξής.α) Η Ενέργεια Α - 

Επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει εξατομικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα παρασχεθούν 

στο σύνολο των ωφελουμένων (550 άτομα) η οποία και θα υλοποιηθεί σε 5 στάδια. Στο Στάδιο 4 της 

Ενέργειας Α, στο οποίο θα έχει ήδη διευκρινιστεί η κατεύθυνση την οποία οι ωφελούμενοι επιθυμούν 

να ακολουθήσουν και θα έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με τους Συμβούλους Επαγγελματικής 

Συμβουλευτικής τα βιογραφικά τους σημειώματα και τα Αναλυτικά εξειδικευμένα ατομικά 

επαγγελματικά σχέδια δράσης, προβλέπεται να διενεργηθεί μια τουλάχιστον συνάντηση «ελευθέρας 

εισόδου» (open day) κατά την οποία θα ενημερωθούν οι ωφελούμενοι για ενδεχόμενες ευκαιρίες 

ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας και θα επιχειρηθεί η σύζευξη των ωφελουμένων και των 

θέσεων εργασίας. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην Ενέργεια Β.1 ή στην Ενέργεια Β.2 

προκύπτει μέσα από τις διαδικασίες της Ενέργειας Α - Επαγγελματική Συμβουλευτική.β) Η Ενέργεια 

Β – Επαγγελματική Κατάρτιση περιλαμβάνει το σύνολο των ωφελουμένων, ως εξής: Ενέργεια Β.1 

«Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»: Αφορά στην παροχή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης σε 500 ωφελούμενα άτομα βασισμένης στην αποτύπωση προσόντων και τη διάγνωση 

των αναγκών των ωφελούμενων και της αγοράς εργασίας, προσανατολισμένης σε παραδοσιακές ή 

νέες ειδικότητες, ή/και οριζόντιες (π.χ. ΤΠΕ, κ.λπ.) ή αναδυόμενες δεξιότητες και εφόσον είναι 

δυνατόν να συνδέεται με πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα ως προς τις θεματικές ενότητες, 

τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), καθώς και να οδηγεί σε 

πιστοποίηση, εφόσον είναι εφικτό.Ενέργεια Β.2 «Εξειδικευμένη κατάρτιση / επιμόρφωση»: Αφορά 

στην παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης / επιμόρφωσης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, κατάρτισης 

(π.χ. παροχή μαθημάτων οδήγησης για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης, 
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μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, κ.λπ.) σε 50 ωφελούμενους, οι οποίοι θα εκδηλώσουν σχετικό 

ενδιαφέρον. 

 

5. Παραδοτέα πράξης:  

  

ΠΕ1: Π1.1: Δήλωση Έναρξης Έργου, Π1.2: Αποφάσεις ΔΣ της Ένωσης Εταιρειών, Π1.3: Μηνιαίες 

Αναφορές Προόδου του Υπευθύνου έργου, Π1.4: Πρωτόκολλα παραλαβής και πιστοποίησης της 

Ποιότητας των παραδοτέωνΠ1.5: Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Π1.6: Εκθέσεις παραχθέντος 

έργου του εμπλεκόμενου προσωπικού, Π1.7: Φάκελοι Οικονομικής Διαχείρισης, Π1.8: Αποδεικτικά 

πληρωμής συμβούλων - εκπαιδευτών συμβατικής κατάρτισης ,Π1.9. Εκθέσεις Νομικών Υπηρεσιών, 

ΠΕ2: Π2.1:  Αποδεικτικά Δημοσιότητας (Δελτία Τύπου, μπροσούρες, αναρτήσεις σε Social media, 

Δημιουργικό, Site σε λειτουργία,  Banners). Π2.2:  Παρουσιολόγια και φωτογραφίες ημερίδας.ΠΕ3: 

Π.3.1. Οδηγός– Εργαλεία Συμβουλευτικής,Π3.2:  Κατάσταση Συμβούλων & Ωφελουμένων, Π3.3: 

Συμφωνητικά συμβούλων και ωφελουμένων, Π3.4: Δήλωση έναρξης υλοποίησης της 

συμβουλευτικής, Π3.5: Κατάσταση ωφελουμένων (πλήρη στοιχεία και δείγμα υπογραφής του 

συνόλου των ωφελουμένων της δράσης) και Κατάσταση τακτικών συμβούλων και αναπληρωτών 

(πλήρη στοιχεία και δείγμα υπογραφής τους), Π3.6:  Αναλυτικό εβδομαδιαίο - ωρολόγιο πρόγραμμα 

συναντήσεων, συνεδριάσεων (Ημερολόγιο Συνεδρίων), Π3.7 : Δελτία Υλοποίησης Συνεδρίων 

(Υπογ/να από τους Ωφελ. & τους Συμβούλους) Π3.8:  Επιχειρηματικά Σχέδια   (Business Plans) 

Π3.9: Ατομικά Σχέδια Δράσης (Ατομικοί Φάκελοι) των ωφελούμενων ΠΕ4:Π4.1: Συμφωνητικά 

Εκπαιδευτών, Π4.2: Εκπαιδευτικό Υλικό Κατάρτισης, Π4.3: Δημιουργία Πλατφόρμας 

Τηλεκατάρτισης, Π4.4: Δήλωση έναρξης υλοποίησης τμήματος κατάρτισης (Στοιχεία Τμήματος, 

Στοιχεία της  δομής στην οποία βρίσκεται η αίθουσα υλοποίησης της δια ζώσης κατάρτισης) Π4.5: 

Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για τις ώρες της δια ζώσης κατάρτισης ή τις ώρες 

ασύγχρονης τηλεκατάρτισης)Π 4.6: Κατάσταση καταρτιζομένων (πλήρη στοιχεία και δείγμα 

υπογραφής του συνόλου των  Καταρτιζομένων του τμήματος) Π4.8: Δελτία εισόδου - εξόδου των 

ωφελουμένων (παρουσιολόγια - microdata) ΠΕ5 Π5.1:  Κατάσταση ωφελούμενων για την υπηρεσία 

εξειδικευμένης κατάρτισης/αντικείμενο Π5.2:  Κατάσταση παρόχων για τις υπηρεσίες 

εξειδικευμένης κατάρτισης Π5.3:  Κατάσταση και αποδεικτικά πληρωμής των παρόχων 

εξειδικευμένης κατάρτισης Π5.4:  Καταστάσεις συμμετοχής ωφελουμένων σε πιστοποίηση 

ΠΕ6;Π6.1:  Κατάσταση πληρωμής επιδομάτων ωφελουμένων, αποδεικτικά καταβολής επιδομάτων 

(κινήσεις Τραπεζικών λογαριασμών, αποδόσεις Φόρου, ΑΠΔ) και επιδομάτων αναζήτησης εργασίας 

ΠΕ7;7.1. Καταστάσεις δαπανών και τιμολόγια 

 

 

  

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 

ΔΕΙΚΤ

Η 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

EGF01 
Εργαζόμενοι  που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 
Άτομα 

Δεν 

εφαρμόζεται 
550,00 

EGF03 

Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

πολίτες της ΕΕ 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
550,00 

EGF05 

Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους  

πολίτες εκτός ΕΕ 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
1,00 

EGF11 

Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

ηλικίας 15-24 ετών 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
3,00 
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 

ΔΕΙΚΤ

Η 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

EGF13 

Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

ηλικίας 25-29 ετών 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
6,00 

EGF15 

Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

ηλικίας 30-54 ετών 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
460,00 

EGF17 

Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

ηλικίας 55-64 ετών 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
80,00 

EGF19 

Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους  

ηλικίας άνω των 64 ετών 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
1,00 

EGF25 

Εργαζόμενοι  που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

οι οποίοι συμμετέχουν στην δράση 

του επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
550,00 

EGF26 

Επιχειρηματικά σχέδια που 

εκπονήθηκαν για Εργαζόμενους 

που απολύθηκαν ή έπαυσαν την 

δραστηριότητα τους 

Αριθμός 
Δεν 

εφαρμόζεται 
60,00 

EGF29 

Εργαζόμενοι  που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

οι οποίοι θα λάβουν  επίδομα  

αναζήτησης εργασίας 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
550,00 

EGF32 

Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

οι οποίοι συμμετέχουν στην δράση 

κατάρτισης και επανακατάρτισης  

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
500,00 

EGF34 

Εργαζόμενοι  που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

οι οποίοι θα λάβουν  επίδομα 

κατάρτισης 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
500,00 

EGF36 

Εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή 

έπαυσαν την δραστηριότητά τους 

οι οποίοι συμμετέχουν στην δράση 

της εξειδικευμένης κατάρτισης 

Άτομα 
Δεν 

εφαρμόζεται 
50,00 

  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 17/10/2019. 

 

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 22/08/2020.  

 

 

 

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 

18/10/2019.  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

 Ε.1. Α_ΕΤΠ_Επίδομα συμμετοχής στην 

επαγγελματική συμβουλευτική 

i. Ποσό 

χωρίς 

ΦΠΑ 

550.000,00 550.000,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 Ε.12. Β_ΕΤΠ_Εκπαιδευτικό Επίδομα  

i. Ποσό 

χωρίς 

ΦΠΑ 

500.000,00 500.000,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 Ε.14. Β_ΕΤΠ_Αμοιβή παρόχων συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης 

i. Ποσό 

χωρίς 

ΦΠΑ 

624.000,00 624.000,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 Ε.16. Β_ΕΤΠ_Αμοιβή παρόχων εξειδικευμένης 

κατάρτισης 

i. Ποσό 

χωρίς 

ΦΠΑ 

240.000,00 240.000,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 Ε.3. Α_ΕΤΠ_Αμοιβή συμβούλων επαγγελματικής 

συμβουλευτικής 

i. Ποσό 

χωρίς 

ΦΠΑ 

412.500,00 412.500,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 Ε.5. Α_ΕΤΠ_Αμοιβή για την εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων 

i. Ποσό 

χωρίς 

ΦΠΑ 

90.000,00 90.000,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

 Ε.7. Α_ΕΤΠ_Δαπάνες για το συντονισμό και την 

παρακολούθηση της ενέργειας 

i. Ποσό 

χωρίς 

ΦΠΑ 

185.000,00 185.000,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2.601.500,00 
2.601.500,

00  

ΣΥΝΟΛΑ  2.601.500,00 2.601.500,00 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  2.601.500,00 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.601.500,00 

 

 

 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 

2.601.500,00 € 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων ανέρχεται σε  2.601.500,00 €  

 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩΔ. ΣΑ 

ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ

)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που 

συνεχίζει να 

πληρώνει 

την πράξη) 

Π/Υ 

ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚ

ΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε0342 
2019ΣΕ03420

000 
 ΝΑΙ 0,00  2.601.500,00  

 

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

 

15. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 

2.601.500,00 €.  

 

 

 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την 

πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της απόφασης ένταξης.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ΔΑ 

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

 

Έκαστος εκ των Φορέων της Ένωσης και ο Φορέας Υλοποίησης στο σύνολό του, δεσμεύονται  για την 

υπογραφή και επιστροφή στην Αρχή Διαχείρισης του συνημμένου στην 
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παρούσα, Παραρτήματος  Ι  περί  «ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

 

 

Συν.: Παράρτημα Ι «ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

 

Κοινοποίηση:  

1. Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης  

   Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής,10558, Αθήνα 

2. Ε.Δ.Ε.Λ.  

Πανεπιστημίου 57, 10564, Αθήνα 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Εργασίας  

3. ΕΥ ΕΔ  ΕΣΠΑ ΑπΚΟ- Υποδιεύθυνση Ι, Μον. Ι.Α, Ι.Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Ο δικαιούχος της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ TO 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ (EGF/2018/003 EL/ATTICA PUBLISHING)» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις :  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσίακατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον 

αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα 

μεταξύ ανδρώνκαι γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως 

τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών 

ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών 

ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης τηςπράξης, επιφέρει την 

αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από 

το ΕΠ). 

Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του 

προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο 

προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο 

προϋπολογισμός της πράξηςπου αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά 

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

 Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία 

ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο 

σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η 

Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ΔΑ και την 

άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη 

δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω 

ανωτέρας βίας. 

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να 

επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης 

διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της 

απόφασης ένταξης της πράξης. 

(ii) Να διασφαλίζειτο λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για το σκοπό αυτό, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της 

πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και 

συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής. 

(iii) Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) 

γιατις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνταιμε ίδια μέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει 

σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να 

υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, 

ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας. 
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(iv) Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) 

σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες 

για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τασχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και 

οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες 

του συστήματοςδιαχείρισης και ελέγχου. 

(v) Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού  Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που 

υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και υλοποίησης που 

απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την  παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση 

πράξεων και γενικότερα τη  διαδρομή ελέγχου της πράξης. 

(vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο 

ΟΠΣ - ΕΣΠΑ,  σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεταιστις σχετικές διατάξεις και να 

πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών  Συστημάτων του μετο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ  για την 

αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται. 

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο 

εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

(viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε 

τουφορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), όπου 

απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των 

συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία. 

Οιδικαιούχοι έχουν την ευθύνη για  την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και 

αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και 

στιςπεριπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους 

των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές φροντίδας παιδιών κα). 

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο τηςποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του 

τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου 

των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τηνπράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 

δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

(iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της 

πράξης 

α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των 

διατιθέμενων πόρων. 

β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών 

εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών 

εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος. 
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Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται 

στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια 

προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής που 

υποβάλλει ο δικαιούχος. 

Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ τωνπροτέρων 

εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα 

καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή της έως την 

προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια 

χρονική στιγμή προηγείται. 

Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα 

οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη 

δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο 

δικαιούχος. 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

(i) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για 

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

στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή 

Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(ii) Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 

όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να 

διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της 

πράξης, εφόσον ζητηθούν. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

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

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη 

www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 

1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης,σύνοψη 

της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική 

επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη 

ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης τηςπράξης. 

(ii) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του 

Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα: 

α)  Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων 

υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη 

άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους. 

β)  Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο 

εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου 

υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική 

δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. 

Οιαναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον 

κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το 

Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο. 

http://www.espa.gr/
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γ)  Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως 

σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, 

επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξηαπό την Ένωση. 

δ)  Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν 

εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών. 

ε)  Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, 
και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή 
της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. καιτην υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού 
προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο 
πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο 
πλαίσιο αυτό. 

στ)  Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την 
υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για 
την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιαςπράξης και το οποίο 
απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη 
υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

(i) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της 

πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης 

να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς 

ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των 

λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η 

ΔΑ ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαθεσιμότητας των 

εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά 

έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ήσε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

(ii) Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το 

έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, 

καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται 

στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την 

υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπάνης. 

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

εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή 

εναλλακτικά τον ΕΦ). 

(iv) Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το 

δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων: 

α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών απότην 

τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων να μην επέλθει: 

 παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής 

προγράμματος 

 αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια 

εταιρεία ή δημόσιοοργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 
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 ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων 

που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιοπου διέπει την πράξη. 

Η τήρησητων μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση 

τηςπράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην 

περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο 

φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεσμεύεται για τη συλλογή και αποστολή στην Αρχή 

Διαχείρισης στοιχείων μεταπαρακολούθησης των ωφελουμένων του έργου έως και 18 

μήνες μετά τη ολοκλήρωση των εξατομικευμένων ενεργειών του έργου. 

 

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της 

πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες επαληθεύσεις από την Δ.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση 

που η υποχρέωση τήρησης τωνμακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, 

αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 

7. Ειδικοί Όροι 

Α)Ως Παράρτημα 1 της παρούσας Απόφασης, τίθεται Σύμβαση μεταξύ της Αρχής Διαχείρισης και 

του Φορέα Υλοποίησης αναφορικά με την τήρηση των όρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την 

προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ (GDPR). Ο Φορέας Υλοποίησης 

υποχρεούται να επιστρέψει υπογεγραμμένη αρμοδίως την εν λόγω Σύμβαση στην Αρχή 

Διαχείρισης. Η Σύμβαση τηρείται στο φυσικό αρχείο που τηρεί η Αρχή Διαχείρισης για το έργο. 

  

Β)Εγκρίνεται με τις ακόλουθες ενσωματωμένες από την Αρχή Διαχείρισης διορθώσεις: 

α)  Τμήμα Ε1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Προστέθηκαν οι προβλεπόμενοι από την Πρόσκληση 

Δείκτες εκροών  (ΕGF 01, EGF05, EGF 11, EGF13, EGF15, EGF17, EGF19, EGF25,EGF26, 

EGF29,EGF32, EGF34,EGF36) και αποτελέσματος (EGF47, EGF49, EGF51) 

β) Τμήμα  Ε2. "Συνάφεια πράξης..", στο πεδίο "Αιτιολόγηση της συμβολής..", τροποποιήθηκε το 

κείμενο καθώς στο ΕΤΠ το πεδίο "εδικοί στόχοι" δεν εφαρμόζεται, και οι δείκτες είναι διαφορετικοί 

από εκείνους του ΕΣΠΑ 

γ) Τμήμα  ΣΤ. Προγραμματισμός Υλοποίησης Πράξης - Ωριμότητα Πράξης:  Επικαιροποιήθηκε η 

ημερομηνία έναρξης της Πράξης,  

και με τις ακόλουθες παρατηρήσεις που αφορούν στην υποβληθείσα Πρόταση και ΑΥΙΜ: 

α) Η περιγραφείσα μέθοδος κατάρτισης στην Πρόσκληση αφορά στην δια ζώσης κατάρτιση. 

Εναλλακτικές διαδικασίες υλοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης (όπως η τηλεκατάρτιση που 

περιγράφεται στην συνημμένη στο ΤΔΠ Πρόταση και ΑΥΙΜ)  δύνανται να εξεταστούν από την ΑΔ, η 

οποία θα αποφαίνεται εγγράφως. Ωστόσο αυτές, θα πρέπει να περιορίζονται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, να συνοδεύονται από επαρκή και αναλυτική τεκμηρίωση  και σε κάθε περίπτωση να 

τίθενται υπόψιν της Αρχής Διαχείρισης  μετά την καταγραφή των αναγκών των ωφελουμένων του 

έργου. 
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Ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να ενσωματώσει την ανωτέρω παρατήρηση στην πρώτη 

τροποποίηση του ΤΔΠ (Στάδιο Α1) και της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και αντιστοίχως να 

τροποποιηθούν τα περιγραφόμενα στο ΤΔΠ Παραδοτέα Π.4.3 και Π.4.5 του πεδίου "Παραδοτέα 

πράξης (επιγραμματική αναφορά)" του Τμήματος Δ- Φυσικό Αντικείμενο. 

β) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Ενέργειας Β1, όπως περιγράφεται στη συνημμένη στο ΤΔΠ 

Πρόταση και Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση 7.2 της 

Πρόσκλησης και ομοίως  ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να ενσωματώσει την ανωτέρω παρατήρηση 

στην α τροποποίηση της ΑΥΙΜ 

γ) Στην α τροποποίηση ΤΔΠ (Στάδιο Α1) να περιγραφούν 3 υποέργα, (ανά ενέργεια ήτοι Α,Β1,Β2). 
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Παράρτημα Ι: «ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

1. Ο Δικαιούχος της Πράξης «Υλοποίηση μέρους ενεργειών στο έργο με κωδικό EGF/2018/003 

EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν 

απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην 

επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θεωρείται, σε σχέση με τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την 

προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ (εφ’ εξής «ο Κανονισμός»), ως 

Εκτελών την Επεξεργασία. Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ΕΥ 

ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας.   

2. Εν όψει των ανωτέρω, ο Εκτελών την Επεξεργασία  θα επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, ωφελουμένων φυσικών προσώπων (εγγεγραμμένων ανέργων), για λογαριασμό του 

Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ο οποίος θα του τα διαβιβάσει, προκειμένου να υλοποιηθεί ο σκοπός της 

επεξεργασίας της πράξης. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα ορίσει το σκοπό της επεξεργασίας, 

σύμφωνα με τους σκοπούς και τη νόμιμη βάση επεξεργασίας της παρούσας. 

3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται ότι διαθέτει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

για την εφαρμογή του Κανονισμού για όλα τα είδη προσωπικών δεδομένων και όλες τις κατηγορίες 

υποκειμένων δεδομένων, καθώς και όλους τους τρόπους της Επεξεργασίας (ενδεικτικά: συλλογή, 

αποθήκευση, διόρθωση, διαγραφή, αναζήτηση, διαβίβαση κλπ.)  

4. Ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται ότι έχει συμμορφωθεί με τον Κανονισμό και ότι σε 

ενδεχόμενο έλεγχο από την Εποπτική Αρχή είναι σε θέση να επιδείξει τη σχετική συμμόρφωση του. 

5. Ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται ότι θα εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα ασφαλείας, όσον αφορά προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει από τους ωφελούμενους ή 

τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, προ της έναρξης υλοποίησης της πράξης. 

6. Ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται ότι το προσωπικό του, μόνιμα ή προσωρινά απασχολούμενο, 

έχει ενημερωθεί σχετικά με την Επεξεργασία και θα ορίσει το κατάλληλο προσωπικό το οποίο θα 

είναι υπεύθυνο για την Επεξεργασία. Εν όψει της ανάληψης καθηκόντων, και θα φροντίσει για την 

εκπαίδευση του  υπεύθυνου προσωπικού. 

7. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θέτει στη διάθεση των ωφελουμένων όλα τα δικαιώματα τους, που 

απορρέουν από το Άρθρο 13 του Κανονισμού, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα 

διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών τους 

δεδομένων.  
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