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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα
Πληροφορίες: Η. Χατζηλίας
Τηλέφωνο: 210 3338983
Email: rrfagov@minfin.gr

 

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου 
"SUB2: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με 
έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – Δράση 16913» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226 – Έκδοση 
4.0)

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) .   
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10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
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’ αριθ. 119126EΞ2021/29.09.2021 – ΦΕΚ Β’ 4498/29.09.2021 υπουργική απόφαση Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

13. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

14. 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).

15. 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).

16. 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)

17. 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 (στο εξής 
το «Σ.Α.Α.»).

18. 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).

19. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΤΑΑ. 

20. Την με αρ. πρωτ. 156360 EΞ 2021/08.12.2021 απόφαση ένταξης του Έργου «SUB2: Οριζόντια προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to 
targeted populations) – Δράση 16913» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

21. Την με αρ. πρωτ. 25145 EΞ 2022/23.02.2022 τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB2: Προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες – Δράση 16913» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226).

22. Την με αρ. πρωτ. 55162 EΞ 2022/20.04.2022 τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB2: Προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες – Δράση 16913» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226).

23. Την με αρ. πρωτ. 77412 EΞ 2022/03.06.2022 τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB2: Προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες – Δράση 16913» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226).
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24. Την με αρ. πρωτ. 87302 EΞ 2022/22.06.2022 τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB2: Προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες – Δράση 16913» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226).

25. Το υποβληθέν τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου (Subproject) «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του 
Έργου "SUB2: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με 
έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – Δράση 16913», MIS: 5157226 Έκδοση 5.0 και ημερομηνία και 
ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣ ΤΑ 27/07/2022 και ώρα 11:08 μετά των υποβληθέντων συνοδευτικών 
εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου "SUB2: 
Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις 
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – Δράση 16913» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά στην Τροποποίηση του τίτλου του 
έργου και του οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 4. Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για τον ποιοτικό έλεγχο 
των προγραμμάτων και στην επικαιροποίηση των στοιχείων του φορέα και του Υπευθύνου Έργου/Αρμόδιου 
Επικοινωνίας της Δ.ΥΠ.Α. - Φορέας Υλοποίησης και στους όρους μεταβίβασης της επιχορήγησης προς τη Δ.ΥΠ.Α ως 
εξής:  Ποσό της επιχορήγησης ύψους 90% του συνολικού προϋπολογισμού καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση 
της έκδοσης των εξής Προσκλήσεων στο πλαίσιο του παρόντος έργου: α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για τη συγκρότηση μητρώου παρόχων κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ, β) Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου παρόχων κατάρτισης Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., γ) Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Πιστοποίησης Προσώπων, δ) Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προγραμμάτων κατάρτισης παρόχων κατάρτισης που έχουν ενταχθεί 
στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

Άξονας (Component) 3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και 
εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Τίτλος Δράσης (Measure) 16913 – Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων

Υπουργείο Ευθύνης 1011400 - Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 Φορέας Υλοποίησης1 1020107 – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ)

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΤΑ 
034 ανέρχεται σε € 101.574.800,00 όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΤΙΤΛΟΣ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  
ΠΔΕ  

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)  

2021ΤΑ03400010 Επιχορήγηση της 
Δ.ΥΠ.Α. για την 
υλοποίηση του Έργου 
"SUB2: Προγράμματα 

€ 101.661.600,00 € 101.574.800,00 € 91.574.800,00

1 Σε περίπτωση περισσότερων φορέων υλοποίησης τροποποιείται αναλόγως το σχετικό πεδίο
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αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και 
επανακατάρτισης σε 
κλάδους υψηλής 
ζήτησης με έμφαση 
στις ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες – 
Δράση 16913

 Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δημόσια δαπάνη και περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό. 

Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A/A Ορόσημο
/ στόχος

Ονομασία Ποιοτικοί 
δείκτες 
(για τα 

ορόσημα)

Ποσοτικοί δείκτες
(για τους στόχους)

Χρονοδιάγρ
αμμα 

ολοκλήρωσ
ης

Περιγραφή οροσήμου -
στόχου

Ορόσημο 
Έργου

Μον
άδα 
μέτρ
ησης

Τιμή 
βάσ
ης 

Στόχος Τρίμ
ηνο

Έτος

138 16913 Νέα 
στρατηγική 
για τη διά 
βίου 
μάθηση: 
Εκσυγχρονι
σμός και 
αναβάθμισ
η του 
ελληνικού 
συστήματος 
αναβάθμισ
ης 
δεξιοτήτων
και
επανειδίκευ
σης

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

2ο 2022 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).

Oρόσημο

139 16913 Νέα 
στρατηγική 
για τη διά 
βίου 
μάθηση: 
Εκσυγχρονι
σμός και 
αναβάθμισ
η του 
ελληνικού 
συστήματος 
αναβάθμισ
ης 
δεξιοτήτων
και
επανειδίκευ
σης

Επικύρωση 
της
ολοκλήρωσ
ης
μαθημάτω
ν 
κατάρτισης 
στο 
πλαίσιο της
στρατηγική
ς διά βίου 
μάθηση

Αριθ
μός 
ατόμ
ων 
που 
έλαβ
αν
πιστο
ποιητ
ικό 
επιτυ
χούς
συμμ
ετοχ
ής σε 
πρόγ
ραμμ
α
κατά
ρτιση
ς

0 150.000 4ο 2022 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

Oρόσημο
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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 γ) 
δεξιότητες στον τομέα 
του οικονομικού 
εγγραμματισμού.

140 16913 Νέα 
στρατηγική 
για τη διά 
βίου 
μάθηση: 
Εκσυγχρονι
σμός και 
αναβάθμισ
η του 
ελληνικού 
συστήματος 
αναβάθμισ
ης 
δεξιοτήτων
και 
επανειδίκευ
σης

Επικύρωση 
της
ολοκλήρωσ
ης
μαθημάτω
ν 
κατάρτισης 
στο 
πλαίσιο της
στρατηγική
ς διά βίου 
μάθηση

Αριθ
μός 
ατόμ
ων 
που 
έλαβ
αν
πιστο
ποιητ
ικό 
επιτυ
χούς
συμμ
ετοχ
ής σε 
πρόγ
ραμμ
α
κατά
ρτιση
ς

1500
00

500000 4ο 2025 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 % (167 
000 συμμετέχοντες) θα 
έχουν παρακολουθήσει 
προγράμματα κατάρτισης 
για την απόκτηση 
πράσινων δεξιοτήτων και 
την εύρεση θέσεων 
εργασίας στην πράσινη 
οικονομία.

Oρόσημο
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Δ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα με τα 
συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 

Παραρτήματα

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης

- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Αποδέκτες προς Ενέργεια 

1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη (μέσω email: 
ypourgos_erg@yeka.gr)

2. Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης κ. Ε. Γιώτη (μέσω email: egioti@mou.gr)
3. Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων ΔΥΠΑ (μέσω email: epapageorgiou@oaed.gr)
4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Δ/νση Δημοσίων 

Επενδύσεων, (μέσω email: fkaramitsa@mnec.gr ,  kordali@mnec.gr  ,  nilo@mnec.gr ,  
k.mpalomenou@mnec.gr   , a.maniataki@mnec.gr  , protokollo@mnec.gr)

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

1. Αναπλ. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Γραμματείας Διοικητή ΔΥΠΑ (μέσω email: gekar@oaed.gr)
2. Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων Διεύθυνσης Εσόδων και Προϋπολογισμού ΔΥΠΑ (μέσω 

email: kalogerakis@oaed.gr)   
3. Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Διεύθυνσης Α3 ΔΥΠΑ (μέσω email: elaina@oaed.gr) 
4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων (μέσω email: apournias@ypakp.gr)
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (μέσω email: 

hellaskps@mnec.gr)

Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

mailto:ypourgos_erg@yeka.gr
mailto:egioti@mou.gr
mailto:fkaramitsa@mnec.gr
mailto:kordali@mnec.gr
mailto:nilo@mnec.gr
mailto:k.mpalomenou@mnec.gr
mailto:a.maniataki@mnec.gr
mailto:protokollo@mnec.gr
mailto:gekar@oaed.gr
mailto:kalogerakis@oaed.gr
mailto:elaina@oaed.gr
mailto:apournias@ypakp.gr
mailto:hellaskps@mnec.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου  «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του 
Έργου "SUB2: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με 
έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – Δράση 16913» 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 Έργο 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 

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. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

i. 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 
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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 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 
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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 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 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΤΔΕ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR): Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):
3.2 - Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και 

εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΔΡΑΣΗ (MEASURE):
16913 - 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό 

σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ: 1.040.000.000,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ): 5157226

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:

Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου "SUB2: 

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε 

κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες 

δεξιότητες-Δράση 16913"

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά): 

DYPA grant for the implementation of Project "SUB2: Horizontal 

upskilling/reskilling programs to targeted populations - Measure 

16913"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ: 08/12/2021

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μεταρρύθμιση

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: πλην Κρατικής Ενίσχυσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;  ΟΧΙ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;     ΟΧΙ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ: 5157226

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΑ ΤΔΕ: 5. 0 ΤΟ ΤΔΕ ΑΦΟΡΑ: Τροποποίηση

I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ II. ΩΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΔΕ:

27/07/2022 08:08:12

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ι. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ IV. ΛΟΙΠΑ

   

Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:

Τροποποίηση του τίτλου του έργου και προσθήκη παραγράφου στη συνοπτική περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου - Ενότητα Δ 
Επικαιροποίηση με την προσθήκη των Κοινών Δεικτών, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΣΤΑ.
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ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1020107

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΡΙΖΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2109989721 E-MAIL: i.koloriza@oaed

. gr

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: www.oaed.gr

ΕΤΑΙΡΟΣ: 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1090231

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: -

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: -

ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: -

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

- E-MAIL: - ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: www.epiteliki

-

ergasias.gov.

gr

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1020107

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΟΡΙΖΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2109989721 E-MAIL: i.koloriza@oaed

. gr

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: www.oaed.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1011400

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: -

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: -
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ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: -

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
- E-MAIL: - ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: ypergasias.go

v.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1011400

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: -

ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: -

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: E-MAIL: ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:
ypergasias.go

v.gr

ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΩΔ.: 1090220

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103338983 E-MAIL: i.chatzilias@minfin.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

I. NUTS II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή 
ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – 
(NUTS/LAU)

EL Ελλάδα 100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

I. ΚΩΔΙΚΟΣ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΕ 
(FLAGSHIP): 7 Reskill and upskill 100

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ 
COFOG2: 10.7 Social exclusion n.e.c. 100

DNSH (ΜΠΣΒ): 0 Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης 100

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(INTERVENTION FIELD):

1.1
 

001 Contributing to green skills and jobs 
and the green economy 40

% ανα ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(INTERVENTION FIELD) ΣΥΜ

ΜΕΤ
ΟΧΗ 
ΕΡΓΟ
Υ (€)

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

(CLIMATE TAG):

mailto:i.chatzilias@minfin.gr
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
(ENVIRONMENTAL TAG): -

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

(DIGITAL TAG):

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(INTERVENTION FIELD):

1.2
 

102

Measures to modernise and 
strengthen labour market institutions 
and services to assess and anticipate 
skills needs and to ensure timely and 

tailor-made assistance

60

% ανα ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(INTERVENTION FIELD) ΣΥΜ

ΜΕΤ
ΟΧΗ 
ΕΡΓΟ
Υ (€)

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

(CLIMATE TAG):
0 0,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
(ENVIRONMENTAL TAG): 0 -

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

(DIGITAL TAG):

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)

Ταυτότητα του Έργου:

Το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες 

δεξιότητες» αφορά στην παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε 80.000 ωφελούμενους με στόχο την αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων τους (upskilling) και την επανειδίκευσή τους (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες σε κλάδους υψηλής ζήτησης.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

1.□Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω Μητρώου των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Δημόσιων ΑΕΙ. 2.□Υλοποίηση 

Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω του Μητρώου λοιπών Αδειοδοτημένων Παρόχων Κατάρτισης Σκοπός του Έργου:

Η μείωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων των ανέργων σε σχέση με τις δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας και η βελτίωση της 

απασχολησιμότητας των ωφελούμενων.

Αντικείμενο του Έργου:

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτισης) ή/και διά ζώσης κατάρτισης, 

η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων.

Ποσό της επιχορήγησης ύψους 90% του συνολικού προϋπολογισμού καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των εξής 

Προσκλήσεων στο πλαίσιο του παρόντος έργου:

α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου παρόχων κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ β) Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου παρόχων κατάρτισης Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. γ) Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Πιστοποίησης Προσώπων

δ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προγραμμάτων κατάρτισης παρόχων κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στα 

μήτρώα της Δ.ΥΠ.Α.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (SOCIAL CATEGORIES)
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Ωφελούμενοι:

Θα επιλεγούν 80.000 ωφελούμενοι μέσω δημόσιας πρόσκλησης, που θα εκδοθεί σε 2 φάσεις.

Στην πρώτη πρόσκληση θα επιλεγούν 40.000 ωφελούμενοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω 

Μητρώου Παρόχων κατάρτισης στο οποίο θα συμμετέχουν τα Κ.Ε..ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕΙ.

Στη δεύτερη πρόσκληση θα επιλεγούν 40.000 ωφελούμενοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

μέσω Μητρώου Παρόχων κατάρτισης στο οποίο θα συμμετέχουν τα λοιπά αδειοδοτημένα Κ.Ε..ΔΙ.ΒΙ.Μ., με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 

ποιότητας.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

(τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:

01/01/2022 31/12/2023
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ΤΜΗΜΑ Ε1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΟΡΟΣΗΜΑ / ΣΤΟΧΟΙ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):

ΔΡΑΣΗ (MEASURE):

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

(για τα Ορόσημα) Ι. Μονάδα 

Μέτρησης
ΙΙ. Τιμή Βάσης ΙΙΙ. Τιμή Στόχου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΣΗΜΟΥ/

ΣΤΟΧΟΥ

RRF_139 Στόχοι ΤΑ Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων 

κατάρτισης

Αριθμός 150.000,00 4ο τρίμηνο/2022

ΟΡΟΣΗΜΑ / ΣΤΟΧΟΙ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):

ΔΡΑΣΗ (MEASURE):

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

(για τα Ορόσημα) Ι. Μονάδα 

Μέτρησης
ΙΙ. Τιμή Βάσης ΙΙΙ. Τιμή Στόχου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΣΗΜΟΥ/

ΣΤΟΧΟΥ

RRF_138 Ορόσημο ΤΑ Έναρξη ισχύος νομοθεσίας σχετικά με τη 

στρατηγική για

Δεν 

εφαρμόζεται

2ο τρίμηνο/2022



Έντυπο Δ1_Ε3
Έκδοση 1.2 -16-

ΟΡΟΣΗΜΑ / ΣΤΟΧΟΙ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):

ΔΡΑΣΗ (MEASURE):

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

(για τα Ορόσημα) Ι. Μονάδα 

Μέτρησης
ΙΙ. Τιμή Βάσης ΙΙΙ. Τιμή Στόχου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΣΗΜΟΥ/

ΣΤΟΧΟΥ

RRF_138_1 Παρακολούθησ

ης -

RRF_138_1 Δεν 

εφαρμόζεται

1ο τρίμηνο/2022

ΟΡΟΣΗΜΑ / ΣΤΟΧΟΙ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):

ΔΡΑΣΗ (MEASURE):

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ:
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

(για τα Ορόσημα) Ι. Μονάδα 

Μέτρησης
ΙΙ. Τιμή Βάσης ΙΙΙ. Τιμή Στόχου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΣΗΜΟΥ/

ΣΤΟΧΟΥ

RRF_140 Στόχοι ΤΑ Επικύρωση της ολοκλήρωσης μαθημάτων 

κατάρτισης

Αριθμός 400.000,00 4ο τρίμηνο/2025



Έντυπο Δ1_Ε6
Έκδοση 1.0 - 17 -    

ΤΜΗΜΑ Ε2: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

(ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(ΠΔΕ):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:



Έντυπο Δ1_Ε6
Έκδοση 1.0 - 18 -    

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΤΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - 

ΦΠΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - 

ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ

101.270.000,00 304.800,00 0,00 101.574.800,00

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ 0,00

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)                              

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00

ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές) 101.574.800,00

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2023 10.000.000,00 9.695.200,00 0,00

2022 91.574.800,00 91.574.800,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 101.574.800,00 101.270.000,00 0,00


	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADA: AΔA: 92Γ3Η-ΚΟ2
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29/07/2022
ΥΠΟΙΚ 22/06/2022
Α. Π.: 87302 ΕΞ 2022 
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-07-29T12:28:08+0300


	



