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ΘΕΜΑ: Ένταξη του Εργου «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υλοποίησης και διαχείρισης έργων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της δημιουργίας Γραφείου Διαχείρισης Έργων (PMO) για
τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5171235 ) στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών
Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής
Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄
135) .
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με
τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L
193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του
Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας.
19. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
20. Την υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021
όμοιας απόφασης.
21. Το ΤΔΕ του έργου «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υλοποίησης και διαχείρισης έργων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της δημιουργίας Γραφείου Διαχείρισης Έργων (PMO) για τα έργα του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5171235, της Δράσης με ID 16913, το οποίο
υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 08/04/2022.
22. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με
τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης
Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.
Αποφασίζει
Την Ένταξη του Εργου «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υλοποίησης και διαχείρισης έργων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της δημιουργίας Γραφείου Διαχείρισης Έργων (PMO) για τα έργα του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5171235 ) στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar)

53-Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

Άξονας (Component)

3.2-Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και
εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
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Τίτλος Δράσης (Measure)

16913-16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα
αναβάθμισης δεξιοτήτων

Υπουργείο Ευθύνης

1011400-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Φορέας Υλοποίησης

1011400-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΤΑ
ΤΑ034, καθώς και οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα::
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

2022ΤΑ03400024

Παροχή υπηρεσιών
Συμβούλου υλοποίησης
και διαχείρισης έργων
του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων μέσω της
δημιουργίας Γραφείου
Διαχείρισης Έργων
(PMO) για τα έργα του
Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ

4.811.448,00

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΠΔΕ

3

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
ΕΤΟΥΣ)

400.954,00

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:
A/A

Ορόσημο/Στόχος

Ονομασία

Ποιοτικοί δείκτες
(για τα Ορόσημα)

Ποσοτικοί δείκτες
(για τους Στόχους)
Μονάδα
μέτρησης

1

Ορόσημο ΤΑ

Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0

RRF_138

Έναρξη ισχύος
νομοθεσίας
σχετικά με τη
στρατηγική για
τη διά βίου
μάθηση.
Έναρξη ισχύος
νομοθεσίας
σχετικά με τη
στρατηγική για
τη διά βίου
μάθηση.

Τιμή βάσης

Δεν
εφαρμόζετ
αι

Χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης
Στόχος

Τρίμηνο

Έτος

2ο τρίμηνο/2022

4

Περιγραφή
Οροσήμου/Στόχου

Με βάση την εθνική στρατηγική για
τη διά βίου μάθηση, θα τεθεί σε
ισχύ πρωτογενές και παράγωγο
δίκαιο για τον καθορισμό των
βασικών στοιχείων του νέου
πλαισίου διά βίου μάθησης
(συμπεριλαμβανομένων διατάξεων
για τη σύσταση του Εθνικού
Συμβουλίου για τις Δεξιότητες ως
κεντρικού εποπτικού οργάνου, για
την κατάρτιση λογαριασμών
παροχής δεξιοτήτων διά βίου
μάθησης, εθνικού καταλόγου και
πίνακα βαθμολογίας επιλέξιμων
παρόχων κατάρτισης και
μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς
εργασίας).Ολοκλήρωση
προγραμμάτων κατάρτισης στον
τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων,
των πράσινων δεξιοτήτων και του
οικονομικού εγγραμματισμού για
τουλάχιστον 150 000
συμμετέχοντες, καθώς και
επικύρωση και πιστοποίηση των
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για
όλους τους επιτυχόντες
συμμετέχοντες. Η επένδυση αυτή
ανταποκρίνεται στην ανάγκη για
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες,
καθώς και για τον οικονομικό
εγγραμματισμό των ακόλουθων

πληθυσμιακών ομάδων: α) των
ανέργων, κυρίως των νέων και των
μακροχρόνια ανέργων, β) των
εργαζομένων, κυρίως των
εργαζομένων που διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο ανεργίας και
εκείνων που έχουν μείνει πίσω
όσον αφορά την τεχνολογία του
χώρου εργασίας, γ) των
εργαζομένων, κυρίως σε ΜΜΕ με
περιορισμένη ικανότητα
εσωτερικής κατάρτισης, δ) των
δημόσιων υπαλλήλων,
συμπεριλαμβανομένων των
εκπαιδευτικών. Προσφέρονται οι
εξής δεξιότητες: α) βασικές
ψηφιακές δεξιότητες, β) μεσαίου
επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, γ)
πράσινες δεξιότητες, και δ)
δεξιότητες στον τομέα του
οικονομικού εγγραμματισμού.
Ολοκλήρωση προγραμμάτων
κατάρτισης στον τομέα των
ψηφιακών δεξιοτήτων, των
πράσινων δεξιοτήτων και του
οικονομικού εγγραμματισμού για
500 000 συμμετέχοντες
(σωρευτικά, κύμα 1 και κύμα 2),
καθώς και επικύρωση και
πιστοποίηση των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν μέσω και των δύο
κυμάτων προγραμμάτων
κατάρτισης για όλους τους
επιτυχόντες συμμετέχοντες. Από
τον συνολικό αριθμό των
συμμετεχόντων, τουλάχιστον το 33
τοις εκατό (167 000 συμμετέχοντες)
θα έχουν παρακολουθήσει
προγράμματα κατάρτισης για την
απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων
Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0
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2

Στόχοι ΤΑ

Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0

RRF_139

Επικύρωση
της
ολοκλήρωσης
μαθημάτων
κατάρτισης στο
πλαίσιο της
στρατηγικής
διά βίου
μάθηση.
Επικύρωση
της
ολοκλήρωσης
μαθημάτων
κατάρτισης στο
πλαίσιο της
στρατηγικής
διά βίου
μάθηση.

150.000,0
0

Αριθμός

6

4ο τρίμηνο/2022

και την εύρεση θέσεων εργασίας
στην πράσινη οικονομία.
Με βάση την εθνική στρατηγική για
τη διά βίου μάθηση, θα τεθεί σε
ισχύ πρωτογενές και παράγωγο
δίκαιο για τον καθορισμό των
βασικών στοιχείων του νέου
πλαισίου διά βίου μάθησης
(συμπεριλαμβανομένων διατάξεων
για τη σύσταση του Εθνικού
Συμβουλίου για τις Δεξιότητες ως
κεντρικού εποπτικού οργάνου, για
την κατάρτιση λογαριασμών
παροχής δεξιοτήτων διά βίου
μάθησης, εθνικού καταλόγου και
πίνακα βαθμολογίας επιλέξιμων
παρόχων κατάρτισης και
μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς
εργασίας).Ολοκλήρωση
προγραμμάτων κατάρτισης στον
τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων,
των πράσινων δεξιοτήτων και του
οικονομικού εγγραμματισμού για
τουλάχιστον 150 000
συμμετέχοντες, καθώς και
επικύρωση και πιστοποίηση των
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για
όλους τους επιτυχόντες
συμμετέχοντες. Η επένδυση αυτή
ανταποκρίνεται στην ανάγκη για
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες,
καθώς και για τον οικονομικό
εγγραμματισμό των ακόλουθων
πληθυσμιακών ομάδων: α) των
ανέργων, κυρίως των νέων και των
μακροχρόνια ανέργων, β) των
εργαζομένων, κυρίως των
εργαζομένων που διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο ανεργίας και
εκείνων που έχουν μείνει πίσω

3

Στόχοι ΤΑ

Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0

RRF_140

Επικύρωση
της
ολοκλήρωσης
μαθημάτων
κατάρτισης στο

400.000,0
0

Αριθμός
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όσον αφορά την τεχνολογία του
χώρου εργασίας, γ) των
εργαζομένων, κυρίως σε ΜΜΕ με
περιορισμένη ικανότητα
εσωτερικής κατάρτισης, δ) των
δημόσιων υπαλλήλων,
συμπεριλαμβανομένων των
εκπαιδευτικών. Προσφέρονται οι
εξής δεξιότητες: α) βασικές
ψηφιακές δεξιότητες, β) μεσαίου
επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, γ)
πράσινες δεξιότητες, και δ)
δεξιότητες στον τομέα του
οικονομικού εγγραμματισμού.
Ολοκλήρωση προγραμμάτων
κατάρτισης στον τομέα των
ψηφιακών δεξιοτήτων, των
πράσινων δεξιοτήτων και του
οικονομικού εγγραμματισμού για
500 000 συμμετέχοντες
(σωρευτικά, κύμα 1 και κύμα 2),
καθώς και επικύρωση και
πιστοποίηση των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν μέσω και των δύο
κυμάτων προγραμμάτων
κατάρτισης για όλους τους
επιτυχόντες συμμετέχοντες. Από
τον συνολικό αριθμό των
συμμετεχόντων, τουλάχιστον το 33
τοις εκατό (167 000 συμμετέχοντες)
θα έχουν παρακολουθήσει
προγράμματα κατάρτισης για την
απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων
και την εύρεση θέσεων εργασίας
στην πράσινη οικονομία.
Με βάση την εθνική στρατηγική για
τη διά βίου μάθηση, θα τεθεί σε
ισχύ πρωτογενές και παράγωγο
δίκαιο για τον καθορισμό των
βασικών στοιχείων του νέου

πλαισίου διά βίου μάθησης
(συμπεριλαμβανομένων διατάξεων
για τη σύσταση του Εθνικού
Συμβουλίου για τις Δεξιότητες ως
κεντρικού εποπτικού οργάνου, για
την κατάρτιση λογαριασμών
παροχής δεξιοτήτων διά βίου
μάθησης, εθνικού καταλόγου και
πίνακα βαθμολογίας επιλέξιμων
παρόχων κατάρτισης και
μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς
εργασίας).Ολοκλήρωση
προγραμμάτων κατάρτισης στον
τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων,
των πράσινων δεξιοτήτων και του
οικονομικού εγγραμματισμού για
τουλάχιστον 150 000
συμμετέχοντες, καθώς και
επικύρωση και πιστοποίηση των
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για
όλους τους επιτυχόντες
συμμετέχοντες. Η επένδυση αυτή
ανταποκρίνεται στην ανάγκη για
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες,
καθώς και για τον οικονομικό
εγγραμματισμό των ακόλουθων
πληθυσμιακών ομάδων: α) των
ανέργων, κυρίως των νέων και των
μακροχρόνια ανέργων, β) των
εργαζομένων, κυρίως των
εργαζομένων που διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο ανεργίας και
εκείνων που έχουν μείνει πίσω
όσον αφορά την τεχνολογία του
χώρου εργασίας, γ) των
εργαζομένων, κυρίως σε ΜΜΕ με
περιορισμένη ικανότητα
εσωτερικής κατάρτισης, δ) των
δημόσιων υπαλλήλων,
συμπεριλαμβανομένων των

πλαίσιο της
στρατηγικής
διά βίου
μάθησης.
Επικύρωση
της
ολοκλήρωσης
μαθημάτων
κατάρτισης στο
πλαίσιο της
στρατηγικής
διά βίου
μάθησης.
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Έγκριση από
το Υπουργικό
Συμβούλιο του
σχεδίου νόμου
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εκπαιδευτικών. Προσφέρονται οι
εξής δεξιότητες: α) βασικές
ψηφιακές δεξιότητες, β) μεσαίου
επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, γ)
πράσινες δεξιότητες, και δ)
δεξιότητες στον τομέα του
οικονομικού εγγραμματισμού.
Ολοκλήρωση προγραμμάτων
κατάρτισης στον τομέα των
ψηφιακών δεξιοτήτων, των
πράσινων δεξιοτήτων και του
οικονομικού εγγραμματισμού για
500 000 συμμετέχοντες
(σωρευτικά, κύμα 1 και κύμα 2),
καθώς και επικύρωση και
πιστοποίηση των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν μέσω και των δύο
κυμάτων προγραμμάτων
κατάρτισης για όλους τους
επιτυχόντες συμμετέχοντες. Από
τον συνολικό αριθμό των
συμμετεχόντων, τουλάχιστον το 33
τοις εκατό (167 000 συμμετέχοντες)
θα έχουν παρακολουθήσει
προγράμματα κατάρτισης για την
απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων
και την εύρεση θέσεων εργασίας
στην πράσινη οικονομία.
Με βάση την εθνική στρατηγική για
τη διά βίου μάθηση, θα τεθεί σε
ισχύ πρωτογενές και παράγωγο
δίκαιο για τον καθορισμό των
βασικών στοιχείων του νέου
πλαισίου διά βίου μάθησης
(συμπεριλαμβανομένων διατάξεων
για τη σύσταση του Εθνικού
Συμβουλίου για τις Δεξιότητες ως
κεντρικού εποπτικού οργάνου, για
την κατάρτιση λογαριασμών
παροχής δεξιοτήτων διά βίου

μάθησης, εθνικού καταλόγου και
πίνακα βαθμολογίας επιλέξιμων
παρόχων κατάρτισης και
μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς
εργασίας).Ολοκλήρωση
προγραμμάτων κατάρτισης στον
τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων,
των πράσινων δεξιοτήτων και του
οικονομικού εγγραμματισμού για
τουλάχιστον 150 000
συμμετέχοντες, καθώς και
επικύρωση και πιστοποίηση των
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν για
όλους τους επιτυχόντες
συμμετέχοντες. Η επένδυση αυτή
ανταποκρίνεται στην ανάγκη για
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες,
καθώς και για τον οικονομικό
εγγραμματισμό των ακόλουθων
πληθυσμιακών ομάδων: α) των
ανέργων, κυρίως των νέων και των
μακροχρόνια ανέργων, β) των
εργαζομένων, κυρίως των
εργαζομένων που διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο ανεργίας και
εκείνων που έχουν μείνει πίσω
όσον αφορά την τεχνολογία του
χώρου εργασίας, γ) των
εργαζομένων, κυρίως σε ΜΜΕ με
περιορισμένη ικανότητα
εσωτερικής κατάρτισης, δ) των
δημόσιων υπαλλήλων,
συμπεριλαμβανομένων των
εκπαιδευτικών. Προσφέρονται οι
εξής δεξιότητες: α) βασικές
ψηφιακές δεξιότητες, β) μεσαίου
επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, γ)
πράσινες δεξιότητες, και δ)
δεξιότητες στον τομέα του
οικονομικού εγγραμματισμού.

στρατηγική διά
βίου μάθησης.
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Ολοκλήρωση προγραμμάτων
κατάρτισης στον τομέα των
ψηφιακών δεξιοτήτων, των
πράσινων δεξιοτήτων και του
οικονομικού εγγραμματισμού για
500 000 συμμετέχοντες
(σωρευτικά, κύμα 1 και κύμα 2),
καθώς και επικύρωση και
πιστοποίηση των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν μέσω και των δύο
κυμάτων προγραμμάτων
κατάρτισης για όλους τους
επιτυχόντες συμμετέχοντες. Από
τον συνολικό αριθμό των
συμμετεχόντων, τουλάχιστον το 33
τοις εκατό (167 000 συμμετέχοντες)
θα έχουν παρακολουθήσει
προγράμματα κατάρτισης για την
απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων
και την εύρεση θέσεων εργασίας
στην πράσινη οικονομία.
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Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με
τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Παραρτήματα
1. Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης
2. Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ (επισυνάπτεται)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς Ενέργεια:
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη (μέσω email:
ypourgos_erg@yeka.gr)
- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
(μέσω email: fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr)

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. I. Τσακίρη (μέσω email:deputy.minister@mnec.gr)
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: hellaskps@mnec.gr)

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Θ. Σκυλακάκη

Έντυπο Δ1_Ε1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου
υλοποίησης και διαχείρισης έργων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της
δημιουργίας Γραφείου Διαχείρισης Έργων (PMO) για τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας» αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
(i)

Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου
και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις,
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με
Αναπηρίες.

(ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης
των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής
βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης
και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Α

Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει:

(i)

Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ
των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση,
δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργο.

(ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του
επάρκεια καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.
(iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον
Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης
Οροσήμων και Στόχων.
(iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την
επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που
ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.
(v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των
Οροσήμων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.
(vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με
την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την
επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου
Έντυπο Δ1_Ε1
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(vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ' έτος
πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις
πραγματοποιθείσες πληρωμές του Έργου.

Β.
(i)

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών
ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης
Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

(ii) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και
την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία.
(iii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση,
αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την
καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και
πληρότητά τους.
(iv) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των Οροσήμου/Στόχου
του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με
τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης
συμβάσεων.
(v) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα
έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση,
παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο
διαδικασιών.
(vi) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης
αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες
διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις Έργων που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα εξέτασης
για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
(vii) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να
προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.
(viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου
Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.
(ix) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο,
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του
Έντυπο Δ1_Ε1
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Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε
κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της
Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες
ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
(x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.
(xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
(xii) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή
εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των
Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι
ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν
ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα
ισοδύναμα δικαιώματα.
(xiii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και
τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά,
στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που
αυτή θέτει.
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:
(i)

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον
αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του
τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου
των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι
δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων
Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.
4. ΕΛΕΓΧΟΙ
Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται:
(i)

Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών
και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά
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όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης
του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.
5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν:
(i)

Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα,
σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου
και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.

(ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί
η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα
Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία
λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός
κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας
παρέμβασης του Έργου.
(iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το
έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη
περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας
τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν:
(i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για
χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται
μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και
να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε
εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την
επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες,
απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να
ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση
απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά,
τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και
καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΟΤ
Σαμείου Ανάκαμψησ

A∆A: 6Θ5ΡΗ-Ο0Ω

Α: Σαυτότητα Ζργου
A.1

Πυλϊνασ Ανάκαμψθσ (Pillar)

Κωδ.:

3

Περιγραφι:

Απαςχόλθςθ, δεξιότθτεσ
και Κοινωνικι υνοχι

Α.2

Άξονασ (Component)

Κωδ:

3.2

Περιγραφι:

Ενίςχυςθ των ψθφιακϊν
δυνατοτιτων τθσ
εκπαίδευςθσ και
εκςυγχρονιςμόσ τθσ
επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ

Α.3

Σίτλοσ Δράςθσ (Measure)

Νζα ςτρατθγικι για τθ δια βίου μάκθςθ & το εκνικό ςφςτθμα αναβάκμιςθσ
δεξιοτιτων

A.4

Κωδικόσ Δράςθσ (Measure)

16913

A.5

Προχπολογιςμόσ Δράςθσ

1.040.000.000,00 €

(Measure) ςτο ΕΑΑ
A.6

Σίτλοσ Ζργου (Subproject) ςτο

Παροχι υπθρεςιϊν υμβοφλου Τλοποίθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων του Τπουργείου

ΕΑΑ

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων μζςω τθσ δθμιουργίασ Γραφείου Διαχείριςθσ
Ζργων (PMO) για τα ζργα του Εκνικοφ χεδίου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ

Α.7

Κωδικόσ ΣΔΕ / ΟΠ ΣΑ

Α.8

Θμερομθνία Τποβολισ ΣΔΕ

Α.9

Θμερομθνία ζνταξθσ ςτο ΣΑ

Α.10

Προχπολογιςμόσ Ζργου

4.811.448,00 €

(Subproject) ςτο ΕΑΑ
(ςυμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)
Α.11

Προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ

4.811.448,00 €

ςτο ΠΔΕ
Α.12

Είδοσ Ζργου

Επζνδυςθ

Α.13

Σφποσ Ζργου

Δθμόςιο Ζργο

Α.14

Διαςυνοριακό ι πολυκρατικό

όχι

ζργο
Α.14.1

Αν ΝΑΙ: Χϊρα

Α.14.2

Αν ΝΑΙ: Σίτλοσ ςυςχετιηόμενου
ζργου

Α.15

Σο ζργο υλοποιείται με τθν μορφι

όχι

ΔΙΣ
Α.16

Σο ζργο ενζχει κρατικι ενίςχυςθ

Α.16.1

Αν ΝΑΙ: Εφαρμοςτζοσ Κανονιςμόσ

όχι

Κρατικϊν Ενιςχφςεων
Α.16.2

Αρικμόσ ζγκριςθσ κακεςτϊτοσ
(SANI)
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Α.17

Σο ζργο αφορά Χρθματοδοτικό

όχι
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Μζςο
Α.17.1

Αν ΝΑΙ: Είδοσ Χρθματοδοτικοφ
Μζςου

Α.18

Θμερομθνία ζναρξθσ ζργου

01/09/2022

Α.19

Θμερομθνία λιξθσ ζργου

31/08/2024 (εάν υλοποιθκεί θ προαίρεςθ 31/08/2025)

Α.20

Τπουργείο Ευκφνθσ

Κωδ:

1011400

Περιγραφι:

Τπουργείο Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποκζςεων

Α.20.1

Τπθρεςία

Κωδ:

Περιγραφι:

Γενικι Γραμματεία Ενίςχυςθσ
τθσ Απαςχόλθςθσ

Α.20.2

Ονοματεπϊνυμο Τπευκφνου

ΕΛΕΝΘ ΓΙΩΣΘ

Τπουργείου Ευκφνθσ
Α.20.3

Ιδιότθτα Τπευκφνου

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ

Α.20.4

Σθλζφωνο Τπευκφνου

210 5203415

Α.20.5

Θλεκτρονικι Σαχυδρομείο

gengrammateas@mou.gr

Τπευκφνου

Σροποποίηςη/ επικαιροποίηςη των ςτοιχείων του ζργου
Α. 21

Αντικείμενο τροποποίθςθσ/
επικαιροποίθςθσ

Α. 22

υνοπτικι Περιγραφι τροποποίθςθσ /
επικαιροποίθςθσ

Β: Κατάταξη Ζργου ςφμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανιςμοφ Ανάκαμψησ και Ανθεκτικότητασ
B.1

Πρωτοβουλία EE (Flagship)

Κωδ:

Περιγραφι:

Β.2

Σομζασ Πολιτικισ κατά COFOG2

Κωδ:

Περιγραφι:

Β.3

Πεδίο Παρζμβαςθσ (Intervention

Κωδ:

Περιγραφι:

field)
Β.4

Κλιματικι θματοδότθςθ (Climate
Tagging)

Β.5

Περιβαλλοντικι ιμανςθ
(Environmental Tag)

Β.6

Ψθφιακι ιμανςθ (Digital Tag)

Β.7

Πράςινθ Διάςταςθ

Β.8

Ψθφιακι Διάςταςθ

Β.9

DNSH

Γ: τοιχεία Εμπλεκόμενων Φορζων
Γ.1

Είδοσ Φορζα

ΔΘΜΟΙΟ

Γ.1.1

Φορζασ

Κωδ:
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Κοινωνικϊν Τποκζςεων
A∆A:
Γ.1.2

Νομικι Βάςθ Αρμοδιοτιτων

Προεδρικό Διάταγμα 134/2017 (Αϋ168) και 6/2022 (Αϋ17)

Γ.1.3

Περιφζρεια

ΑΣΣΙΚΘ

Γ.1.4

Διμοσ

Ακθνϊν

Γ.1.5

Διεφκυνςθ Ζδρασ

ταδίου 29, Ακινα

Γ.1.6

Σαχυδρομικόσ Κϊδικασ

105 59

Γ.1.7

Αρμόδιοσ Επικοινωνίασ

Ελζνθ Γιϊτθ

Γ.1.8

Ιδιότθτα – Θζςθ ςτο Φορζα

Γενικι Γραμματζασ Ενίςχυςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ

Γ.1.9

Σθλζφωνο

210 5203415

Γ.1.10

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ

gengrammateas@mou.gr

Γ.1.11

Ιςτοχϊροσ Φορζα

https://ypergasias.gov.gr

(+) (Προςκικθ επιπλζον πίνακα με τα ςτοιχεία των εμπλεκομζνων φορζων ςτο ζργο: Τλοποίθςθσ, Λειτουργίασ

Δ: Φυςικό Αντικείμενο
Δ.1 Περιγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου Ζργου
Σαυτότητα του Ζργου:
Σο αντικείμενο των υπθρεςιϊν του ςυμβοφλου υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ ζργων ζχει ωσ ςτόχο να υποςτθρίξει και να ενδυναμϊςει το
Τπουργείο για να μπορζςει να επιτελζςει αποτελεςματικά τον ρόλο του, ωσ φορζασ υλοποίθςθσ μεγάλου αρικμοφ δράςεων του Σαμείου
Ανάκαμψθσ. Ο φμβουλοσ κα υποςτθρίξει το Τπουργείο ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ:
1. Διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ και ζγκαιρθσ καταχϊριςθσ από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ των αναγκαίων δεδομζνων, ςτοιχείων και
πλθροφοριϊν για τθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ, δθμοςιονομικι διαχείριςθ, επαλικευςθ και ζλεγχο των Δράςεων και των Ζργων.
2. Τποςτιριξθ των φορζων υλοποίθςθσ που εποπτεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ και διαχειριςτικισ ικανότθτάσ τουσ μζςω
εκπαιδεφςεων των αρμόδιων μονάδων.
3. χεδιαςμόσ των απαιτοφμενων ροϊν εργαςίασ και διαδικαςιϊν για τθν παρακολοφκθςθ των ζργων του Προγράμματοσ.
4. Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυνολικισ προόδου των Δράςεων και των Ζργων του Προγράμματοσ.
5. υνδρομι των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Τπουργείου και των φορζων υλοποίθςθσ για τθν ενθμζρωςθ τθσ Τπθρεςίασ υντονιςμοφ για
τθν πρόοδο των Δράςεων και Ζργων.
6. Τποςτιριξθ του Τπουργείου ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ των ζργων κακϊσ και ςτθν
ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ
7. Τποςτιριξθ του Τπουργείου ςτον ζλεγχο και επιβεβαίωςθ επίτευξθσ των Οροςιμων των ζργων και των τόχων του Προγράμματοσ.
Τλοποίηςη του Ζργου:
Σο ζργο κα υλοποιθκεί με τθν διενζργεια διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/16.
Θ υλοποίθςθ του ζργου κα ςυμβάλλει ςτθν ζγκαιρθ και απρόςκοπτθ υλοποίθςθ των ζργων ευκφνθσ του Τπουργείου εντόσ των
προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Ωφελοφμενο είναι το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ (αςφαλιςμζνοι, εργαηόμενοι, ςυνταξιοφχοι, άνεργοι, ευάλωτεσ κοινωνικζσ
Έντυπο Δ1_Ε1
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ομάδεσ, γυναίκεσ, εργοδότεσ κλπ) λόγω των πολλαπλϊν κετικϊν κοινωνικϊν και οικονομικϊν επιπτϊςεων ςε αυτόν από τθν υλοποίθςθ
A∆A:
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των ζργων ευκφνθσ του Τπουργείου.
Δ.2

Κοινωνικζσ Κατθγορίεσ (Social categories)

Ε: Ορόςημα και τόχοι Ζργου ςφμφωνα με το ΕΑΑ
A
/
A

Είδοσ
Οροςιμου/
τόχου

Κωδικόσ
Δράςθσ

χετικό
μζτρο
(μεταρρφκμιςθ ι
επζνδυςθ)

Ορόςθμο
/ ςτόχοσ

Ονομαςία

Ποιοτικοί
δείκτεσ
(για τα
ορόςθμα)

Ποςοτικοί δείκτεσ
(για τουσ ςτόχουσ)

Μονάδα
μζτρθςθσ
Πλθρωμισ

16913

9 - 3.2.
Εκπαίδευ
ςθ,
επαγγελματ
ικι
εκπαίδευςθ
και
κατάρτιςθ,
και
δεξιότθτεσ
—
16913_Νζα
ςτρατθγικι
για τθ διά
βίου
μάκθςθ

Ορόςθμο

Ζναρξθ
ιςχφοσ
νομοκεςί
ασ
ςχετικά
με τθ
ςτρατθγικ
ι για τθ
διά βίου
μάκθςθ

Πλθρωμισ

16913

9 - 3.2.
Εκπαίδευ
ςθ,
επαγγελματ
ικι
εκπαίδευςθ
και
κατάρτιςθ,
και
δεξιότθτεσ
—
16913_Νζα
ςτρατθγικι
για τθ διά
βίου
μάκθςθ:
Εκςυγχρονι
ς όσ και
αναβάκμις
θ του
ελλθνικοφ
ςυςτιματοσ
αναβάκμις
θσ
δεξιοτιτων
και
επανειδίκευ
ςθσ

τόχοσ

Επικφρως
θ τθσ
ολοκλιρ
ωςθσ
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0

150.00
0

Ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα
ολοκλιρωςθσ

Σρίμθνο

Ζτοσ

2ο

2022

4ο

2022

Περιγραφι
κάκε
οροςιμου
και ςτόχου

Με βάςθ
τθν εκνικι
ςτρατθγικι
για τθ διά
βίου
μάκθςθ, κα
τεκεί ςε
ιςχφ
πρωτογενζσ
και
παράγωγο
δίκαιο για
τον
κακοριςμό
των
βαςικϊν
ςτοιχείων
του νζου
πλαιςίου
διά βίου
μάκθςθσ

Ολοκλιρ
ωςθ
προγραμμά
των
κατάρτιςθσ
ςτον τομζα
των
ψθφιακϊν
δεξιοτιτων,
των
πράςινων
δεξιοτιτων
και του
οικονομικο
φ
εγγραμματι
ςμοφ για
τουλάχιςτο
ν 150000
ςυμμετζχον
τεσ, κακϊσ
και
επικφρωςθ
και
πιςτοποίθς
θ των
δεξιοτιτων
που
αποκτικθκ
αν για
όλουσ τουσ
επιτυχόντεσ
ςυμμετζχον
τεσ.

Ορόςθμο
Ζργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ TAMEIOY ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Πλθρωμισ

16913

9 - 3.2.
Εκπαίδευ
ςθ,
επαγγελματ
ικι
εκπαίδευςθ
και
κατάρτιςθ,
και
δεξιότθτεσ
—
16913_Νζα
ςτρατθγικι
για τθ διά
βίου
μάκθςθ:
Εκςυγχρονι
ς όσ και
αναβάκμις
θ του
ελλθνικοφ
ςυςτιματοσ
αναβάκμις
θσ
δεξιοτιτων
και
επανειδίκευ
ςθσ

τόχοσ

Επικφρως
θ τθσ
ολοκλιρ
ωςθσ

Αρικμόσ
ατόμων
που
ζλαβαν
πιςτοποιθ
τικό
επιτυχοφσ
ςυμμετοχ
ισ ςε
πρόγραμ
μα
κατάρτις
θσ

150.00
0

500.00
0

4οσ

Η. Ωριμότητα Ζργου
Η.1

ΑΑ Ενζργειασ Ωρίμανςθσ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Η.1.1

Είδοσ Ενζργειασ

Η.1.2

Περιγραφι Ενζργειασ

Η.1.3

Θμερομθνία Ζναρξθσ

Η.1.4

τάδιο εξζλιξθσ

Η.1.5

Θμερομθνία Ολοκλιρωςθσ

Η.1.6

Αρμόδιοσ φορζασ

Η.1.7

Κωδ. υςτιματοσ (ι αρ. πρωτ.):

Η.1.8

Ζχει διαςφαλιςτεί θ κυριότθτα γθσ επί

Κωδ:

τθσ οποίασ κα υλοποιθκεί το ζργο;
Η.1.8.1

Εάν ΟΧΙ ι ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφζρετε τον
τρόπο απόκτθςθσ

Η.1.8.2

Εάν πρόκειται για απαλλοτριϊςεισ, να
αναφζρετε ςε ποιο ςτάδιο είναι θ
διαδικαςία

Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0
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Περιγραφι:

2025

Ολοκλιρ
A∆A: 6Θ5ΡΗ-Ο0Ω
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υλοποίθςθσ:
Η.1.9

A∆A: 6Θ5ΡΗ-Ο0Ω

Ζχει διαςφαλιςτεί θ κτιριακι υποδομι
εντόσ τθσ οποίασ κα υλοποιθκεί το ζργο;

Η.1.9.1

Εάν όχι ι εν μζρει ςθμειϊςτε με Χ τον
τρόπο απόκτθςθσ:

Η.1.9.2

Εάν πρόκειται για παραχϊρθςθ, αγορά ι
άλλο, να αναφζρετε ςε ποιο ςτάδιο είναι
θ διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ:

(+) (Προςκικθ επιπλζον πίνακα με τα ςτοιχεία Ενεργειϊν Ωρίμανςθσ)

Θ. Χρηματοδοτικό χζδιο
Θ.1 Ανάλυςθ προτεινόμενου προχπολογιςμοφ ςτο ΠΔΕ

χόλια

Θ.1.1

Ποςό ςυνειςφοράσ ΣΑ

4.811.448,00

Θ.1.2

υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ - ΦΠΑ

931.248,00

Θ.1.3

υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ - Άλλο

Θ.1.4

υνολικόσ προχπολογιςμόσ Ζργου

4.811.448,00

ςτο ΠΔΕ
Θ.2 Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ εκτόσ ΣΑ
Θ.2.1

υνειςφορά ΕΠΑ

Θ.2.2

υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ (με άλλο
κωδικό Α)

Θ.2.3

Ιδιωτικι υμμετοχι

Θ.2.4

Άλλθ Πθγι

Θ.3

υνολικόσ προχπολογιςμόσ ζργου

4.811.448,00

(ΣΑ και άλλεσ πθγζσ)

Θ: Ενδεικτική Ετήςια Κατανομή Προχπολογιςμοφ
ΑΑ

Ζτοσ

Προχπολογιςμόσ

1

2022

400.954,00

2

2023

1.603.816,00

3

2024

1.603.816,00

4

2025

1.202.862,00

5

2026

Ι: Προβλεπόμενεσ υμβάςεισ
Ι.1

ΑΑ φμβαςθσ

Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0

1
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Ι.1.1

Σίτλοσ φμβαςθσ

Παροχι υπθρεςιϊν υμβοφλου Τλοποίθςθσ και Διαχείριςθσ Ζργων
του 6Θ5ΡΗ-Ο0Ω
A∆A:
Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων μζςω τθσ δθμιουργίασ
Γραφείου Διαχείριςθσ Ζργων (PMO) για τα ζργα του Εκνικοφ χεδίου
Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ

Ι.1.2

Κωδικόσ κατά CPV

79410000-1: Τπθρεςίεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και
ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ
79411000-8: Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα γενικισ
διαχείριςθσ
72224000-1: Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ
ζργων (εκτόσ καταςκευαςτικϊν κεμάτων)
79412000-5: Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα οικονομικισ
διαχείριςθσ (εκτόσ φορολογίασ Νομικϊν Προςϊπων)
66171000-9: Τπθρεςίεσ παροχισ οικονομικϊν ςυμβουλϊν
79100000-5: Νομικζσ υπθρεςίεσ

Ι.1.3

φντομθ περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ
Σο αντικείμενο των υπθρεςιϊν του ςυμβοφλου υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ ζργων, αναλφεται ςτα ακόλουκα πακζτα εργαςίασ.
1. Πακζτο Εργαςίασ 1: χεδιαςμόσ των απαιτήςεων των μεθόδων και εργαλείων διαχείριςησ ζργου για την παρακολοφθηςη
των επενδφςεων και μεταρρυθμίςεων αρμοδιότητασ ΤΠΕΚΤΠ που εντάχθηκαν ςτο «Ελλάδα 2.0».
Σο Πακζτο Εργαςίασ 1, αποςκοπεί ςτο να κζςει ενιαία βάςθ παρακολοφκθςθσ του ςυνόλου των δράςεων του Προγράμματοσ,
ανεξάρτθτα από το ποιοσ κα είναι ο Φορζασ Τλοποίθςθσ κάκε δράςθσ. τόχοσ του είναι να ειςάγει ζνα πλιρεσ και δομθμζνο
ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ που κα καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ που τίκενται από φςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου του
Σαμείου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, αλλά και καλζσ πρακτικζσ ςτθ διαχείριςθ ζργων που κα ενδυναμϊςουν τθν ικανότθτα
των φορζων υλοποίθςθσ να ζχουν τον ζλεγχο, αλλά και ςυνεχι εποπτεία των υλοποιοφμενων ζργων. Για να επιτευχκεί αυτό κα
ςχεδιαςτοφν ενιαίεσ ροζσ εργαςιϊν, διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αναφοράσ τθσ προόδου των ζργων, κακϊσ και κα
τυποποιθκεί θ επικοινωνία τόςο μεταξφ των εςωτερικϊν υπθρεςιϊν του Τπουργείου και των φορζων υλοποίθςθσ, όςο και ςε
ςχζςθ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που υποςτθρίηουν τθν υλοποίθςθ των ζργων του Σαμείου Ανάκαμψθσ.
Με βάςθ τα ανωτζρω, το πακζτο εργαςίασ 1 αναλφεται ςτισ παρακάτω δραςτηριότητεσ:
1. χεδιαςμόσ τθσ δομισ (οργάνωςθ, ρόλοι, αρμοδιότθτεσ) του Γραφείου Διαχείριςθσ Ζργου
2. χεδιαςμόσ των απαιτοφμενων ροϊν εργαςίασ και διαδικαςιϊν που κα ακολουκιςει το Τπουργείο για τθν αποτελεςματικι
παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και εφαρμογι τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτο πλαίςιο ενόσ εργαλείου διαχείριςθσ ζργου
3. ε ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Τπθρεςία για το υντονιςμό του Σαμείου Ανάκαμψθσ και τθν Γενικι Γραμματεία υντονιςμοφ κα
γίνει ο προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων αναφοράσ προόδου κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ
4. Δθμιουργία ενόσ ςυνόλου τυποποιθμζνων αναφορϊν που κα εξαχκοφν από το πλθροφοριακό ςφςτθμα
5. Προςδιοριςμόσ ενδιαφερομζνων μερϊν ανά πυλϊνα (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν)
6. χεδιαςμόσ του εςωτερικοφ πλάνου επικοινωνίασ, παρακολοφκθςθσ και αναφοράσ προόδου, ςυμπεριλαμβανομζνων των
δομϊν επικοινωνίασ και παρακολοφκθςθσ με τα ςτελζχθ του Τπουργείου, ςυμβοφλουσ και αναδόχουσ που εμπλζκονται ςτθ
διαδικαςία υλοποίθςθσ, εξωτερικοφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και τθν Ειδικι Τπθρεςία για το υντονιςμό του Σαμείου
Ανάκαμψθσ
7. Προετοιμαςία του είδουσ και του πλικουσ των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν παρακολοφκθςθ του Προγράμματοσ,
προκειμζνου να διευκολυνκεί θ τροφοδότθςθ των εργαλείων διαχείριςθσ του ζργου με τα απαιτοφμενα δεδομζνα. Αυτό μπορεί
να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουκα:
- τοιχεία κακοριςμοφ δράςθσ (τίτλοσ, περιγραφι, άξονασ, πυλϊνασ, τφποσ ζργου κ.λπ.)
- Προχπολογιςμόσ
Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0
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A∆A: 6Θ5ΡΗ-Ο0Ω
- Ιδιοκτιτθσ / Δικαιοφχοσ
- Ορόςθμα, ςτόχοι και βαςικζσ θμερομθνίεσ
- Κρίςιμθ διαδρομι (Critical path)
- Κίνδυνοι και ηθτιματα
Σα αναμενόμενα αποτελζςματα του πακζτου εργαςίασ 1 είναι:
Α) Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ του Γραφείου Διαχείριςθσ Ζργου κατά τθν εφαρμογι του «Ελλάδα 2.0» ςτο Τπουργείο Εργαςίασ
και Κοινωνικϊν Τποκζςεων.
Β) Ροζσ εργαςίασ και διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ και τον ςυντονιςμό τθσ υλοποίθςθσ τθσ μεταρρφκμιςθσ που
προτείνεται ςτο πλαίςιο του «Ελλάδα 2.0» χρθςιμοποιϊντασ ζνα εργαλείο διαχείριςθσ ζργου
Γ) Λειτουργικζσ απαιτιςεισ για το πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ των δράςεων του Προγράμματοσ
Δ) Συποποιθμζνεσ αναφορζσ και πίνακεσ ελζγχου για τθν κοινοποίθςθ τθσ προόδου του ζργου, των κινδφνων και των βαςικϊν
κεμάτων
Ε) Πλιρεσ ςφνολο δεδομζνων που απαιτοφνται για να τροφοδοτοφν το πλθροφοριακό ςφςτθμα κατά τθν αρχικοποίθςι του
αλλά και κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ.
Σα παραδοτζα του Πακζτου Εργαςίασ 1 είναι τα εξισ:
Παραδοτζο 1. χζδιο Δράςθσ για τθ ςυγκρότθςθ και κζςθ ςε λειτουργία του Γραφείου Διαχείριςθσ Ζργου κατά τθν εφαρμογι
του «Ελλάδα 2.0».
Παραδοτζο 2.Επιχειρθςιακό μοντζλο λειτουργίασ του Γραφείου Διαχείριςθσ Ζργου κατά τθν εφαρμογι του «Ελλάδα 2.0».
Παραδοτζα 3-4: Δφο (2) Management Plans (ετιςια Πλάνα Ενεργειϊν) για τθ λειτουργία του Γραφείου Διαχείριςθσ Ζργου κατά
τθν εφαρμογι του «Ελλάδα 2.0».
Παραδοτζο 5: Πλάνο επικοινωνίασ των δράςεων και ζργων ευκφνθσ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων με τα
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μζρθ
Παραδοτζο 6: Πλάνο διαβοφλευςθσ των δράςεων και ζργων ευκφνθσ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων
2. Πακζτο Εργαςίασ 2: Επιμόρφωςη ςτελεχϊν φορζων υλοποίηςησ Τπουργείου – Μεταφορά Σεχνογνωςίασ
Βαςικό ςυςτατικό για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Προγράμματοσ, αποτελεί θ ενδυνάμωςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν
διαχείριςθσ των δράςεων του Προγράμματοσ, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν καλφτερα ςτισ ιδιαίτερα υψθλζσ
απαιτιςεισ διαχείριςθσ που κα χρειαςτεί να αναλάβουν κατά τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ. Ο φμβουλοσ, πζραν από τθ
ςτελζχωςθ και λειτουργία του Γραφείου Τποςτιριξθσ Ζργων, κα αναλάβει να εκπαιδεφςει το ςτελεχιακό δυναμικό των
εμπλεκόμενων μονάδων των φορζων υλοποίθςθσ μεταξφ άλλων, ςε βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ ζργων, ςτθν παρακολοφκθςθ
τιρθςθσ του πεδίου εφαρμογισ (scope), του χρονοδιαγράμματοσ και του κόςτουσ τθσ κάκε δράςθσ του Προγράμματοσ, ςτισ
αρχζσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνων, αλλά και ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του Σαμείου
Ανάκαμψθσ.
Σο πακζτο εργαςίασ 2 αναλφεται ςτισ παρακάτω δραςτηριότητεσ:
1. Ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν για τα ζργα και τισ δράςεισ του Τπουργείου Εργαςίασ
και Κοινωνικϊν Τποκζςεων.
2. Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ εκάςτθσ εμπλεκόμενθσ υπθρεςίασ.
3. On the job κατάρτιςθ υπαλλιλων των φορζων υλοποίθςθσ.
Σα αναμενόμενα αποτελζςματα του πακζτου εργαςίασ 2 είναι:
Α) Εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του προςωπικοφ του Τπουργείου και των φορζων υλοποίθςθσ.
Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0
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A∆A: 6Θ5ΡΗ-Ο0Ω
Β) Ανάπτυξθ των ικανοτιτων για το προςωπικό του Τπουργείου και του επιλεγμζνου προςωπικοφ των φορζων υλοποίθςθσ.
Γ) Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν ανάπτυξθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ που πρόκειται να εργαςτεί ςτο μζλλον ςτισ
αντίςτοιχεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ.
Σα παραδοτζα του πακζτου εργαςίασ 2 είναι τα εξισ:
Παραδοτζο 7: Ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για το εμπλεκόμενο προςωπικό ΟΑΕΔ.
Παραδοτζο 8: Ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για το εμπλεκόμενο προςωπικό
Αλλθλεγγφθσ & Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και των εποπτευομζνων φορζων

Γεν. Γραμματείασ

Κοινωνικισ

Παραδοτζο 9: Ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για το εμπλεκόμενο προςωπικό τθσ Γεν. Γραμματείασ Εργαςίασ , των
οριηόντιων υποςτθρικτικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου και του e-ΕΦΚΑ
Παραδοτζο 10: Ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για το εμπλεκόμενο προςωπικό
Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων.

Γεν. Γραμματείασ Δθμογραφικισ και

Παραδοτζο 11: Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για το εμπλεκόμενο προςωπικό ΟΑΕΔ.
Παραδοτζο 12: Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για το εμπλεκόμενο προςωπικό Γεν. Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ &
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.
Παραδοτζο 13: Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για το εμπλεκόμενο προςωπικό τθσ Γεν. Γραμματείασ Εργαςίασ , των
οριηόντιων υποςτθρικτικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου και του e-ΕΦΚΑ
Παραδοτζο 14: Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για το εμπλεκόμενο προςωπικό Γεν. Γραμματείασ
Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων.

Δθμογραφικισ και

Παραδοτζο 15: On the job κατάρτιςθ για το εμπλεκόμενο προςωπικό ΟΑΕΔ.
Παραδοτζο 16: On the job κατάρτιςθ για το εμπλεκόμενο προςωπικό Γεν. Γραμματείασ
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ &

Παραδοτζο 17: On the job κατάρτιςθ για το εμπλεκόμενο προςωπικό Γεν. Γραμματείασ τθσ Γεν. Γραμματείασ Εργαςίασ , των
οριηόντιων υποςτθρικτικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου και του e-ΕΦΚΑ
Παραδοτζο 18: On the job κατάρτιςθ για το εμπλεκόμενο προςωπικό Γεν. Γραμματείασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ
Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων
3. Πακζτο Εργαςίασ 3: Λειτουργία Γραφείου Τποςτήριξησ κατά την εφαρμογή του «Ελλάδα 2.0» για τα ζργα και δράςεισ
ευθφνησ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποθζςεων
τόχοσ του πακζτου εργαςίασ 3 είναι θ επιτυχισ υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ και ςυντονιςμοφ τθσ
υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ αλλά και επίτευξθσ των ςτόχων του μζςω τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του Γραφείου
Τποςτιριξθσ Ζργων για τα ζργα και δράςεισ ευκφνθσ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων. Σο Γραφείο κα
υποςτθρίξει με ςυςτθματικό τρόπο τθν παρακολοφκθςθ των υλοποιοφμενων δράςεων, τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων
ςτοιχείων προόδου, δαπανϊν και επίτευξθσ δεικτϊν, τθ διαχείριςθ των κινδφνων που κα ανακφπτουν κατά τθν υλοποίθςι τουσ
αλλά και τθν ςυμμόρφωςθ του Τπουργείου και των φορζων υλοποίθςθσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ του ΔΕ. Παράλλθλα, μζςω τθσ
λειτουργίασ του, κα ςυλλζγει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για διορκωτικζσ κινιςεισ, τροποποιιςεισ ςτισ ακολουκοφμενεσ
διαδικαςίεσ αν απαιτθκεί, αλλά και για τθν ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ ςυγκεκριμζνων φορζων υλοποίθςθσ που
ενδζχεται να αντιμετωπίςουν προβλιματα κατά τθν υλοποίθςθ.
Σο πακζτο εργαςίασ 3 αναλφεται ςτισ παρακάτω δραςτηριότητεσ:
1. υςτθματικι παρακολοφκθςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων ςτοιχείων προόδου κάκε επιμζρουσ δράςθσ του
Προγράμματοσ
2. Ειδικι υποςτιριξθ προσ το Τπουργείο και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ κατά τθ ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθν πρόοδο
υλοποίθςθσ των μεταρρυκμίςεων/επενδφςεων.
3. Τποςτιριξθ του Τπουργείου ςχετικά με τθν εφαρμογι των κακοριςμζνων ροϊν εργαςίασ και των διαδικαςιϊν που
κακορίηονται για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ μεταρρφκμιςθσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ υλοποίθςισ τουσ
Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0
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4. Τποςτιριξθ κατά τθν αναγνϊριςθ, αξιολόγθςθ και καταγραφι ρίςκων και αντιςτακμιςτικϊν ενεργειϊν.
5. Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ, κακυςτεριςεων ι άλλων ηθτθμάτων κατά τθν υλοποίθςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ και επίλυςθ μζςω τθσ
κινθτοποίθςθσ των αρμόδιων μερϊν.
6. Τποςτιριξθ κατά τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με ενδεχόμενεσ αναγκαίεσ επικαιροποιιςεισ του πλάνου υλοποίθςθσ.
7. Τποςτιριξθ κατά τθ διαρκι επικαιροποίθςθ του πλάνου ενεργειϊν και επανεξζταςθ των προτεινόμενων διαδικαςιϊν εάν και
όπου κρικεί απαραίτθτο.
8. Τποςτιριξθ τθσ αναμόρφωςθσ, αν απαιτθκεί, των αναφορϊν και των πινάκων ελζγχου που εξάγονται από το πλθροφοριακό
ςφςτθμα διαχείριςθσ ζργου
9. υγγραφι μθνιαίων εκκζςεων παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ
10. Τποςτιριξθ κατά τθ διαχείριςθ ςυμβάςεων του Προγράμματοσ – υποςτιριξθ ςτθν κατάρτιςθ ςχεδίων εκτελεςτικϊν
ςυμβάςεων για υμφωνίεσ Πλαίςιο.
11. Παρακολοφκθςθ του προχπολογιςμοφ του ςυνόλου του Προγράμματοσ
12. Διενζργεια ι υποςτιριξθ κατά τθν οργάνωςθ παρουςιάςεων ι ςυναντιςεων εργαςίασ με εμπλεκόμενα μζρθ
13. Τποςτιριξθ κατά τθν εφαρμογι του πλάνου επικοινωνίασ με εμπλεκόμενα μζρθ
Σα παραδοτζα του πακζτου εργαςίασ 3 είναι τα εξισ:
Παραδοτζο 19-42: 1θ – 24θ Μθνιαία ζκκεςθ προσ αποςτολι ςτθν Ειδικι Τπθρεςία για το υντονιςμό του Σαμείου Ανάκαμψθσ
και τθν Γενικι Γραμματεία υντονιςμοφ.
Θ ςυνολικι υποςτιριξθ ςτο ΤΠΕΚΤΠ ανζρχεται ςε 466,4 ανκρ/νεσ για 24μινεσ και προβλζπεται ωσ δικαίωμα προαίρεςθσ θ
παροχι 233,20 ανκρωπομθνϊν για επιπλζον 12 μινεσ.

`
Ι.1.4

Φορζασ Τλοποίθςθσ φμβαςθσ

Κϊδ:

1011400

Περιγραφι:

Τπουργείο
Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν
Τποκζςεων

Ι.1.5

Εκτιμϊμενοσ Προχπολογιςμόσ φμβαςθσ ςτο ΠΔΕ

4.811.448,00

Ι.1.5.1

υνειςφορά ΕΠΑ

Ι.1.5.2

υνειςφορά Εκνικοφ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό Α)

Ι.1.5.3

Ιδιωτικι υμμετοχι

Ι.1.5.4

Άλλθ Πθγι

Ι.1.6

Εκτιμϊμενοσ υνολικόσ Προχπολογιςμόσ φμβαςθσ

4.811.448,00

Ι.1.7

Σφποσ Ζργου

κφριο υποζργο

Ι.1.8

Είδοσ φμβαςθσ

Παροχι υπθρεςιϊν

Ι.1.9

Θεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ ςφμβαςθσ

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08.08.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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Ι.1.10

Εφαρμοηόμενθ διαδικαςία

Διεκνισ Διαγωνιςμόσ ςφμφωνα με το άρκρο 27 του ν. 4412/16,A∆A:
μζςω
ΕΘΔΘ.

Ι.1.11

Θμερομθνία Δθμοςίευςθσ

5/2022

Ι.1.12

Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ

6/2022

Ι.1.13

Θμερομθνία υπογραφισ τθσ νομικισ δζςμευςθσ

9/2022

Ι.1.14

Θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ςφμβαςθσ

8/2024 (εάν υλοποιθκεί θ προαίρεςθ το ζργο ολοκλθρϊνεται 8/2025)

Κ: υνζργεια – υμπληρωματικότητα - Επζκταςη
Κ.1.

Σο ζργο ςχετίηεται με άλλο ζργο

Κ.1.1

Αν ΝΑΙ: Είδοσ ςυςχζτιςθσ

Κ.1.2

Κωδικόσ υςχετιηόμενου Ζργου ΠΔΕ

Κ.1.3

Κωδικόσ Ζργου Σαμείου (ΕΠΑ, CEF κλπ)

Κ.1.4

Φορζασ Τλοποίθςθσ

Κ.1.5

Σίτλοσ ζργου

Κ.1.6

Προχπολογιςμόσ:

Κ.1.7

υνοπτικι περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου του υφιςτάμενου ζργου

Κ.1.8

Θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ι προβλεπόμενθ

ΚΩΔ:

Περιγραφι:

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ
(+) (Προςκικθ επιπλζον πίνακα με τα ςτοιχεία κάκε ςυναφοφσ ζργου)

Λ: Γεωγραφική Χωροθζτηςη Ζργου
Λ.1

ΑΑ Χωροκζτθςθσ

Λ.2

Περιφζρεια / / (NUTS Κωδικοποίθςθ)

NUTS Κωδ:

Περιγραφι:

Λ.3

Διμοσ

LAU Κωδ.

Περιγραφι:

Λ.4

Δθμοτικό Διαμζριςμα

LAU Κωδ.

Περιγραφι:

Λ.5

Διεφκυνςθ

Λ.6

Αρικμόσ

Λ.7

Σαχυδρομικόσ Κϊδικασ

Λ.8

Γεωχωρικζσ υντεταγμζνεσ

(+) (Προςκικθ επιπλζον πίνακα με τα ςτοιχεία παραπάνω τθσ μία γεωχωρικισ χωροκζτθςθσ)
Μ. Διαςφάλιςη λειτουργίασ ζργου μετά την ολοκλήρωςη του
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Ν: Κατάλογοσ υνημμζνων Εγγράφων

Ν.1 ΑΑ

Ν.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΓΓΡΑΦΟΤ

1

A∆A: 6Θ5ΡΗ-Ο0Ω
Ν.3 ΤΠΟΒΛΘΘΕΝ

Ν.4 ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ

Ν.5 ΧΟΛΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΟΤ

Σεφχθ Διακιρυξθσ

Ο: Τπεφθυνη δήλωςη
Ο φορζασ Τλοποίθςθσ και το Τπουργείο Ευκφνθσ δθλϊνουν ότι:
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν πρόταςθ είναι αλθκι και ακριβι.

Χ

Οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ του εν λόγω ζργου, ι μζροσ αυτϊν, δεν ζχουν τφχει χρθματοδότθςθσ από άλλο

Χ

Σαμείο ι Πρόγραμμα τθσ ΕΕ.
Ζχουν λάβει γνϊςθ των υποχρεϊςεων που πρζπει να τθρθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου ςτο πλαίςιο του
ΕΑΑ.
Ο Φορζασ Τλοποίθςθσ διακζτει τθν απαιτοφμενθ διοικθτικι και επιχειρθςιακι ικανότθτα για τθν υλοποίθςθ του
ζργου.

Χ

Χ

Όλα τα μζρθ που κα εμπλακοφν ςτθν ζνταξθ, υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ του ζργου ζχουν δθλϊςει
γραπτϊσ τθν απουςία ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και ότι εάν προκφψει τζτοιοσ κίνδυνοσ κα το δθλϊςουν

Χ

αρμοδίωσ προσ περαιτζρω αξιολόγθςθ, ςφμφωνα με τθ Διαδικασία Δ10_Διασφάλιση Μη Σφγκρουσης
Συμφερόντων.
Ο φορζασ/είσ λειτουργίασ του ζργου, που κα αναλάβει τθ λειτουργία του ζργου, ζχει/ουν λάβει γνϊςθ και
ςυμφωνεί/οφν με το αντικείμενο του ζργου (εφόςον υφίςταται).

Χ

Π: Τπογραφζσ

Σίτλοσ

Όνομα - Επϊνυμο

ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΤΘΤΝΘ

ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΠΑΧΟΛΘΘ

ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΕΛΕΝΘ ΓΙΩΣΘ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΗΘΔΑΚΘ

Τπογραφή Τπευθφνου
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