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ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (καλούμενο εφεξής «ο Δικαιούχος») είναι
Δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης στοχευμένων
παρεμβάσεων για την «Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των
Νέων», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο
του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας σχεδίασε και υλοποιεί το «Πιλοτικό Πρόγραμμα
για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών, ηλικίας 18-29 ετών ΝΕΑΡΧΟΣ», συνολικού Π/Υ για την πρώτη Πρόσκληση 5.923.150 €. Η υλοποίηση του
Προγράμματος θα ξεκινήσει στις 22.04.2013 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις
31.12.2015.
Το Πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ» στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των
ανέργων νέων ναυτικών και στην υποστήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην
αγορά εργασίας.
Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 200 απόφοιτους ΑΕΝ και
Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους, Οικονομικούς και 800 ναυτικούς λοιπών ειδικοτήτων,
υπηρεσιών Κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και

5 μήνες πρακτική άσκηση επί πλοίου
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Το
εκπαιδευτικό επίδομα για τους αποφοίτους ΑΕΝ, καθώς και τους Αξιωματικούς
Ηλεκτρολόγους και Οικονομικούς ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.500 € και για τους
ναυτικούς των λοιπών ειδικοτήτων στο συνολικό ποσό των 4.500 €, συμπεριλαμβανομένων
των νομίμων κρατήσεων.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο
Πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ» καλείται:
 Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην
ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».
 Να αξιολογηθεί θετικά στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης του Προγράμματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν άνεργοι νέοι ναυτικοί, που είναι
εγγεγραμμένοι, ως προσφερόμενοι, στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε. ή των Λιμενικών
Αρχών, αλλά δεν επιδοτούνται και διαθέτουν τις εξής προϋποθέσεις:


γεννήθηκαν από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995



ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ



έξι (6) μήνες, τουλάχιστον, συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο υπό ελληνική
σημαία ή υπό ξένη, συμβεβλημένο με το ΝΑΤ



πιστοποιητικό βασικού κύκλου Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων



πιστοποιητικό Ιατρικής εξέτασης σύμφ. με Ν.1131/81 (Α΄39) (κάρτα υγείας) σε ισχύ



έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμη απαλλαγή



Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Ειδικά για τους απόφοιτους ΑΕΝ, καθώς και τους Αξιωματικούς
Οικονομικούς απαιτείται:

Ηλεκτρολόγους και
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Δίπλωμα ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή Μηχανικών, Δίπλωμα Οικονομικού, Δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου, αντίστοιχα.

Εκτός των ανωτέρω, προτεραιότητα θα δοθεί σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των άνεργων
νέων ναυτικών, όπως οι πέραν του έτους εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε.
ή των Λιμενικών Αρχών ως προσφερόμενοι προς εργασία, καθώς και οι προερχόμενοι από
πολύτεκνες ή μονογονεϊκές (λόγω θανάτου, ακύρωσης γάμου ή έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο
των γονέων τους) ή οι έχουσες τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω οικογένειες.
Επίσης, οι προερχόμενοι από οικογένεια με θανόντα, λόγω ναυτικού ατυχήματος, γονέα
ναυτικό.
Ο Δικαιούχος καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος παρέχει στους εμπλεκόμενους στο
Πρόγραμμα, Υπηρεσίες Υποστήριξης, οι οποίες αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
υλοποίησής του από το Γραφείο Υποδοχής (HELP DESK), με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ:
210-4524759 και 210-4282790, e-mail: helpdesk@generg.gr
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο Δικαιούχος έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:
1.

Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.

Τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»,

3.

Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

4.

Το ΠΔ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α/1993) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάστηκε με
το άρθρο 18 του Ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων πόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5.

Τον Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6.

Το ΠΔ 67/1997 (ΦΕΚ 61/Α/1997) «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

7.

Το άρθρο 8 του Ν.3191/2003 (ΦΕΚ 258/Α/2003) με θέμα «Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση», όπως ισχύει,

8.

Τον Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Κεφάλαιο Θ του Ν.
4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,

9.

Τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/ 2012 και άλλες επείγουσες διατάξεις»,

10. Την με αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και
Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά,
11. Την με αρ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της με αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β/2008) όπως
τροποποιήθηκε με τη με αρ. 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β/2010) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης & Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο
Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών
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Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ
βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως
ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», και ιδίως του άρθρου 2 αυτής, που
αναφέρεται στο σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher),
12. Την με αρ. οικ. 110327 (ΦΕΚ 230/Β/21.2.2005) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύστημα
Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)», όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 12 της με αρ. 9.16031/οικ.3.2815/10-15.9.2009 ΥΑ (ΦΕΚ
1999/Β/15.09.2009),
13. Την με αρ. 111384 (ΦΕΚ 616/Β/19.5.2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
& Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύστημα Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης»,
14. Την με αρ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/Β/23.10.2012) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το «Σύστημα Πιστοποίησης
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της ΜΗ Τυπικής Εκπαίδευσης»,
15. Την με αρ. οικ. 36952/1275 (ΦΕΚ 986/Β/28.5.2008) και την με αρ. 37156/18953 (ΦΕΚ
1005/Β/30.5.2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ.107900/12.4.2001 (ΦΕΚ 599/Β/2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως
ισχύει με αντικείμενο την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.
3614/2007»,
16. Την με αρ. 9.8158/οικ.3.1491 (ΦΕΚ 1206/Β/19.06.2009) Κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για
την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013»,
17. Το ν. 2690/2009 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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18. Το ΝΔ 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. Τον Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»,
όπως ισχύει,
20. Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.», αναλογικά
εφαρμοζόμενου,
21. Το ΝΔ 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
22. Την περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 «(ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κώδικας
ΦΠΑ»,
23. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) για την «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και τον Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/2006) για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν. 2472/1997»,
24. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1784/1999, όπως ισχύει,
26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1260/1999, όπως ισχύει,
27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του
Συμβουλίου περί καθορισμό γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
τον Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει,
28. Την με αριθμό 7725/28.03.2007 (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
και τα Παραρτήματα αυτής,
29. Την με αριθμό C(2007)/5534/12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 20072013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως
τροποποιήθηκε με την C/2012/9763/18.12.2012 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την αναθεώρηση του Προγράμματος,

10

30. Τον Α.Ν. 192/36 (ΦΕΚ 438 Α΄/30.9.36), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του
Ν.2298/95 (ΦΕΚ 62/Α΄4.4.95) περί ίδρυσης και λειτουργίας του Γ.Ε.Ν.Ε.,
31. Την 70055/2703/1982 (ΦΕΚ 205 Β΄/82) απόφαση Υπουργού Ε.Ν. «Περί Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Γ.Ε.Ν.Ε.»,
32. Την ΚΥΑ με αρ.2214.1/8/90/4.9.90 (ΦΕΚ 639Β΄/9.10.90) περί διοικήσεως του Γ.Ε.Ν.Ε.,
33. Το άρθ. 18 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
αναφορικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,
34. Το άρθρ. 42 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»,
35. Τον Ν. 366/1968 (ΦΕΚ 88/Α/1968), «Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως περί
των υποχρεώσεων του εφοπλιστού εν περιπτώσει ασθενείας, ατυχήματος ή θανάτου
των ναυτικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
36. Τον Ν. 4078/2012 (ΦΕΚ 179/Α2012), «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας»,
37. Τον Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012) «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» και την υπ’ αριθ. 641.36-2/12
Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, «Έκδοση άδειας για την παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και
αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής»,
38. Το Ν. 3816/1958 (ΦΕΚ 32/Α/1958), «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
39. Το ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
40. Το ΠΔ 894/1981 (ΦΕΚ 226/Α/1981), «Περί της παρεχομένης εις τους ασφαλισμένους
του Οίκου Ναύτου προστασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
41. Το Ν. 1131/81 (Α΄ 39) «Περί κυρώσεως της 73 Δ.Σ. περί Ιατρικής εξέτασης Ναυτικών
Οδηγία 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ»
42. Την με αρ. 1/19/02/2013 Απόφαση Δ.Σ. Γ.Ε.Ν.Ε. για την ανάληψη από το Γ.Ε.Ν.Ε. της
υλοποίησης της εν λόγω πράξης,
43. Την με αρ. 2/15-04-2013 Απόφαση Δ.Σ. Γ.Ε.Ν.Ε. για την αποδοχή του συνόλου των
όρων της Πρόσκλησης Α.Π. 3.12446/οικ.6.2880/05/04/2013 του Υπουργείου Εργασίας
για «Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην
Απασχόληση» που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),
44. Την με αρ. 2/15-04-2013 Δ.Σ./Γ.Ε.Ν.Ε. για την έγκριση και την έκδοση της παρούσας
Πρόσκλησης,
45.

Την με αρ. πρωτ. 3.10272/3.571/28.03.2013 επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ προς το Γ.Ε.Ν.Ε.
περί εξαιρέσεων από διατάξεις του ΕΣΔΕΚ,
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46.

Τη με αρ. πρωτ. 3.12446/οικ.6.2880/05.04.20134 Πρόσκληση της Διαχειριστικής
Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς
το Γ.Ε.Ν.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9,: Διευκόλυνση της Πρόσβασης
στην Απασχόληση»,

47.

Οι με αρ.πρωτ. 3.14268/οικ.6.3376/22.04.2013, 3.14269/οικ.6.3377/22.04.2013 και
3.14270/οικ.6.3378/22.04.2013 Αποφάσεις ένταξης του Πιλοτικού Προγράμματος
«ΝΕΑΡΧΟΣ» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

48.

Το γεγονός ότι από την παρούσα θα προκληθεί δημόσια δαπάνη που δεν θα υπερβεί
το ποσόν των 5.923.150 € , το οποίο θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε βάρος του κωδικού ΣΑΕ 090/8

Εγκρίνει και εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση με
αντικείμενο:
«Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών –
ΝΕΑΡΧΟΣ»
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΕΝ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

ΑΔΤ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Α.ΜΗ.ΝΑ

Αριθμός Μητρώου Ναυτικού

ΑΦΜ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Γ.Ε.Ν.Ε

Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας

Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ

Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης

ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΕΠΑΝΑΔ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δυναμικού 2007-2013»

ΕΣΔΕΚ

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΥΕ/ ΕΚΤ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΚΑΥΑΣ

Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Μ.Ε.Θ

Μητρώο Εργάτου Θαλάσσης

Ν.Ε.

Ναυτιλιακή/Ναυτική Εταιρεία

Προσόντων

«Ανάπτυξη

και

Ανθρώπινου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1. Ορισμοί
Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην εφαρμογή του συστήματος
επιταγών κατάρτισης (training vouchers), σχετικά με την παροχή θεωρητικής κατάρτισης και
πρακτικής άσκησης επί πλοίου σε άνεργους νέους ναυτικούς ηλικίας 18-29 ετών.
Πρόκειται για το μοντέλο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, σύμφωνα με το οποίο ο
ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, το
φορέα που το παρέχει.
Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών του συστήματος επιταγών
κατάρτισης (training vouchers), καθώς και άλλων εννοιών της παρούσας Πρόσκλησης,
παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί.

Πρόγραμμα κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher): περιλαμβάνει: α) το
θεωρητικό μέρος, το οποίο θα είναι διάρκειας 100 ωρών και β) την πρακτική άσκηση (βλ.
ορισμό παρακάτω) των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 5 μηνών. Τόσο η
θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Το πρόγραμμα
θεωρητικής κατάρτισης θα υλοποιηθεί από Παρόχους Κατάρτισης, οι οποίοι θα
περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις
(Ναυτιλιακές/Ναυτικές Εταιρείες) πρακτικής άσκησης θα υποδειχθούν από τον Δικαιούχο,
σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας και θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων
Πρακτικής Άσκησης.
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος): άνεργοι νέοι ναυτικοί ηλικίας 18 έως 29 ετών (200
απόφοιτοι ΑΕΝ, Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί καθώς και 800 άτομα λοιπών
ειδικοτήτων).
Πρακτική Άσκηση: αφορά στην τοποθέτηση του ωφελουμένου μετά την ολοκλήρωση της
θεωρητικής κατάρτισής του, σε θέση πρακτικής άσκησης επί πλοίου.
Εποπτεία (mentoring): η πρακτική άσκηση του ωφελουμένου επί πλοίου θα εποπτεύεται
από Αξιωματικό του πλοίου, που θα οριστεί Υπεύθυνος από τον Πάροχο Πρακτικής
Άσκησης (Ν.Ε.) και αποκαλείται Επόπτης (Mentor). Η εποπτεία θα αφορά στην επίβλεψη
του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ωφελουμένου, καθώς και στην καθοδήγησή
του.
Επιταγή Κατάρτισης (training voucher): το έντυπο οικονομικής αξίας του συνόλου της
κατάρτισης στο πλαίσιο του πιλοτικού Προγράμματος, το οποίο χορηγείται από το
Δικαιούχο σε κάθε ωφελούμενο, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του με τις
υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που θα του παρέχουν,
αθροιστικά, ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης και ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης.
Αποζημίωση Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης: το ποσό των 700€ που θα λάβουν οι
Πάροχοι Κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.
Εκπαιδευτικό Επίδομα: το συνολικό ποσό των 500+5.000 € (Απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και
Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί) και συνολικό ποσό των 500+4.000 € (άτομα
λοιπών ειδικοτήτων), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, το οποίο λαμβάνει
ο ωφελούμενος του Προγράμματος από το Δικαιούχο, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα
θεωρητικής κατάρτισης και για την πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας.
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Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και Κάλυψη έναντι ασθενείας, ατυχήματος κλπ.: Είναι το
ποσό, το οποίο καλύπτει τον ωφελούμενο, (α) κατά τη διάρκεια της θεωρητικής
κατάρτισης, και αποδίδεται από το Δικαιούχο στον Πάροχο Θεωρητικής Κατάρτισης αντί
του ωφελουμένου και για λογαριασμό του, (β) κατά την πρακτική άσκηση επί πλοίου, και
αποδίδεται στον Πάροχο Πρακτικής Άσκησης αντί του ωφελουμένου και για λογαριασμό
του.
Μητρώο Ωφελουμένων: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος με τους ανέργους
νέους ναυτικούς, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα επιλεγούν, σύμφωνα με τα
κριτήρια και τις διαδικασίες που τίθενται στην παρούσα. Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο
Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν την επιταγή κατάρτισης με την οποία θα πληρωθεί το
σύνολο του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.
Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης: το Μητρώο, στο οποίο θα εγγραφούν οι
Πάροχοι Θεωρητικής Κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να παρέχουν στους
ωφελουμένους τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.
Πάροχος Κατάρτισης: Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα
υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της
παρούσας, έχει κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και
κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. θ΄, περιπτ. θ΄15, αριθμ. 5 και
σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.
Τμήμα Κατάρτισης: συγκροτείται από έναν αριθμό ωφελουμένων, οι οποίοι θα
παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο Πάροχος Κατάρτισης μπορεί να
συγκροτήσει περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων.
Μητρώο Παρόχων Πρακτικής Άσκησης: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος με
τις Ναυτιλιακές/Ναυτικές εταιρείες, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να υλοποιήσουν
τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση προγράμματα πρακτικής άσκησης.
Ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr: η ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα για την
εφαρμογή του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training vouchers), μέσω της οποίας, θα
γίνει η διαχείριση των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση του Προγράμματος
(υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελουμένους και παρόχους κ.λ.π), καθώς και η
ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την παρούσα Πρόσκληση.
Ιστοσελίδα Δικαιούχου: Η ιστοσελίδα http://www.generg.gr που, επίσης, υποστηρίζει το
Πρόγραμμα και παρέχει σχετική πληροφόρηση. Οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα θα πρέπει
να συμβουλεύονται και την ιστοσελίδα αυτή. Προσοχή η ιστοσελίδα του Δικαιούχου δεν
υποστηρίζει Αιτήσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται μόνο
από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
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Γραφείο Υποδοχής (Help desk): Το γραφείο θα λειτουργήσει από τον Δικαιούχο
αποκλειστικά για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των εμπλεκομένων στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, με στοιχεία
επικοινωνίας: τηλ: 210 4524759 και 210 4282790 ώρες επικοινωνίας: 12:00-15.00, e-mail:

helpdesk@generg.gr
Δράση: κάθε επιμέρους ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση του Προγράμματος ή
τμήματος αυτού και ενέχει οικονομική αξία.

1.2

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των νέων άνεργων ναυτικών.
Ειδικότερα, με το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται, να επιτευχθούν ενδεικτικά οι ακόλουθοι
στόχοι:
Βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων νέων ναυτικών, ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
Δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους ναυτικούς, που δεν έχουν
μεγάλη προϋπηρεσία.
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Δυνατότητα των νέων ναυτικών να έρθουν σε επαφή με τους μελλοντικούς εργοδότες
τους (Ναυτιλιακές/Ναυτικές Εταιρείες) και να τους πείσουν για τις εργασιακές δυνατότητές
τους.
Εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου της χώρας, ως μέλους της Ε.Ε., για διατήρηση
και ενίσχυση της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας.

1.3

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος

1.3.1

Αντικείμενο του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ναυτικούς, ηλικίας
από 18 έως 29 ετών, υπηρεσιών κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση
- 5 μήνες πρακτική άσκηση επί πλοίου, σε συνεργασία με Ναυτιλιακές/Ναυτικές εταιρείες
που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Ο Δικαιούχος προβαίνει στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
Προγράμματος με βάση τους όρους που διέπουν την παρούσα Πρόσκληση.

1.3.2

Εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης

Στην παρούσα Πρόσκληση καθορίζονται δύο εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής
κατάρτισης ως εξής:
Α. 1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΝ/ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
α/α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ώρες ανά
εβδομάδα
Θεωρία

1.

Στοιχεία Συνταγματικού και Ναυτικού
Δικαίου

10

30

2.

Υγιεινή και Ασφάλεια κατά την
Εργασία
Αγγλικά (Προχωρημένο Επίπεδο)

9

27

10

30

04

12

3.
4.
5.

Περιβαλλοντική Πολιτική και
Πρόληψη – Διαχείριση Ρύπανσης
Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Ώρες ανά
εβδομάδα
Εφαρμογή
(εργαστήριο
Η/Υ)

01

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
ωρών

01
100
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Β. 2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
α/α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ώρες ανά
εβδομάδα
Θεωρία

1.

Υγιεινή και Ασφάλεια κατά την
Εργασία

09

27

2.

Αγγλικά (Βασικό Επίπεδο)

10

30

3.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

4.

Περιβαλλοντική Πολιτική και
Πρόληψη –Διαχείριση Ρύπανσης
Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

5.

ΣΥΝΟΛΟ

Ώρες ανά
εβδομάδα
Εφαρμογή
(εργαστήριο
Η/Υ)

10
04

Σύνολο
ωρών

30
12

01

01
100

1.3.3

Μητρώο Ωφελουμένων

Οι άνεργοι νέοι ναυτικοί απόφοιτοι ΑΕΝ, Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί και
λοιπών ειδικοτήτων, θα επιλεγούν με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται στην
παρούσα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, δεν θα υπερβούν τα 1000
άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με τους
όρους της παρούσας.
1.3.4

Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης

Οι υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης θα παρασχεθούν από Παρόχους Κατάρτισης, που θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 3 της παρούσας. Η παροχή
των υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης θα πραγματοποιείται στις ακόλουθες πόλεις:
Αθήνα, Πειραιάς, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Βόλος,
Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Χίος, Σύρος, Ρόδος, Μυτιλήνη.

1.3.5

Μητρώο Παρόχων Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.)
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Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί επί πλοίου, σε συνεργασία με τους Παρόχους
Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.), που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο
Παρόχων Πρακτικής Άσκησης.

1.3.6

Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (training vouchers)

Κάθε άνεργος νέος ναυτικός που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, θα λάβει μια
προσωπική επιταγή κατάρτισης (training voucher), με την οποία αποκτά τη δυνατότητα να:
α) λάβει υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης αφού επιλέξει Πάροχο Κατάρτισης β)
πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση επί πλοίου.

1.3.7

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Όλη η ενημέρωση των εμπλεκόμενων στο Πρόγραμμα θα γίνεται μέσα από την ειδική
ιστοσελίδα των επιταγών κατάρτισης, που λειτουργεί για το σκοπό αυτό
http://www.voucher.gov.gr, καθώς και μέσα από την ιστοσελίδα του Δικαιούχου (Γ.Ε.Ν.Ε.)
http://www.generg.gr.

1.4.

Διάρκεια του Προγράμματος

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 22.04.2013 και θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31.12.2015.

1.5. Οικονομικά Στοιχεία

1.5.1. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος της παρούσας Πρόσκλησης δεν θα
υπερβεί το ποσό των 5.923.150 €.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος αποτελεί 100% Δημόσια Δαπάνη και
χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΑΔ, με πόρους της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο).
Οι Πάροχοι Θεωρητικής Κατάρτισης θα λάβουν για κάθε ώρα κατάρτισης, ανά
ωφελούμενο, το ποσό των 7 €.
Ο κάθε ωφελούμενος θεωρητικής κατάρτισης θα λάβει το ποσό των 5 € για κάθε ώρα
θεωρητικής κατάρτισης, το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των 500 € (100 ώρες x 5 €).
Το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τη θεωρητική κατάρτιση ανέρχεται στο
ποσό των 32.250 € και θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος.
Ο κάθε ωφελούμενος κατά την πρακτική του άσκηση επί πλοίου θα λάβει:
α) μηνιαίως, το ποσό των 1000 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εφόσον
είναι απόφοιτος ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικός Ηλεκτρολόγος και Οικονομικός. To συνολικό
ποσό της πρακτικής άσκησης ανέρχεται στις 5000 € (5 μήνες x 1000 €)
β) μηνιαίως, το ποσό των 800 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εφόσον
ανήκει στις λοιπές ειδικότητες. Το συνολικό ποσό της πρακτικής άσκησης ανέρχεται στις
4000 € (5 μήνες x 800 €)
Το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά την πρακτική άσκηση ανέρχεται στο
ποσό των 270.900 € και θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος.
Ο Επόπτης (Mentor) θα λάβει ως αποζημίωση το ποσό των 700 € για τον πρώτο
ωφελούμενο και 100 € για κάθε έναν από τους υπόλοιπους ωφελουμένους μέχρι του
ποσού των 1.100 €. (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και με μέγιστο
αριθμό ωφελούμενων ανά πλοίο και Επόπτη τα 5 άτομα.
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1.5.2. Οικονομικά Στοιχεία Προγράμματος
Η Πράξη (Πρόγραμμα) εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες
Σύγκλισης, στον Άξονα Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
στον Άξονα Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π.
“Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.
Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται κατά 100% από δημόσιους πόρους για την
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και ανέρχεται σε 5.923.150,00 €.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά η ενδεικτική κατανομή του
προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφερειών και ανά Διοικητική Περιφέρεια, καθώς και η
ενδεικτική κατανομή των ωφελουμένων (που αντιστοιχούν σε Επιταγές Κατάρτισης) ανά
Κατηγορία Περιφερειών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Ανατολική
Μακεδονία
Θράκη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
(training vouchers)

Π/Υ (σε €)

και

88
521.663,00

Θεσσαλία

508.113,50

86

Ήπειρος

317.934,00

54

612.639,25

103

442.107,25

75

Ιόνια Νησιά

235.861,50

40

Κρήτη

325.773,25

55

Βόρειο Αιγαίο

239.055,00

40

3.203.146,75

541

(8)
Περιφέρειες Δυτική Ελλάδα
Σύγκλισης
Πελοπόννησος

ΣΥΝΟΛΟ
Κεντρική
Μακεδονία
(3)
Περιφέρειες Δυτική Μακεδονία
Στατιστικής Εξόδου
Αττική

1.085.426,75
0,00

183
-

1.444.397,00

244

ΣΥΝΟΛΟ

2.529.823,75

427

Στερεά Ελλάδα
(2)
Περιφέρειες
Στατιστικής
Νότιο Αιγαίο
Εισόδου
ΣΥΝΟΛΟ

135.593,75

23

54.585,75

9

190.179,50

32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.923.150,00

1.000

21

1.6

Γενικοί όροι

- Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί, για τους με οποιονδήποτε τρόπο και σε
οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία του Προγράμματος αυτού εμπλεκομένους.
- Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα
Πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων
αυτής.
- Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση προς
το Δικαιούχο για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος,
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
- Ο Δικαιούχος συγκροτεί Μητρώο Ωφελουμένων και τηρεί τις αρχές της εμπιστευτικότητας
και του απορρήτου των στοιχείων του Μητρώου, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ανεξαρτήτως
της σχέσης που αυτός έχει με το Δικαιούχο.
- Οι νέοι άνεργοι ναυτικοί που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν
αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα και
οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες για την άσκησή τους.
- Οι Πάροχοι Κατάρτισης, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων επέχουν θέση και
έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», όπως ορίζονται στην παρούσα
Πρόσκληση και συμπληρωματικά στην με αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.11 (ΦΕΚ
915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.
- Ο Δικαιούχος επιφυλάσσεται για τη διενέργεια ελέγχων επαλήθευσης των στοιχείων, που
θα υποβληθούν, από όσους συμμετέχουν στη διαδικασία, όπως περιγράφεται στην
παρούσα, καθώς και στον «Οδηγό Ελέγχου» που θα εκδοθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, πριν
την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης.
- Ο Δικαιούχος θα εξασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους
της παρούσας.
- Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
-Οι προθεσμίες δύνανται να τροποποιούνται μόνο από το Δικαιούχο και εφόσον δεν έχει
καταστεί δυνατή η υλοποίηση του συνόλου του Προγράμματος, οπότε η τυχόν
τροποποίησή τους θα δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και
στην ιστοσελίδα http://www.generg.gr Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητούν τη
σχετική ενημέρωση και από τις δυο ιστοσελίδες.
- H συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρίζονται από το Δικαιούχο
στην
ειδική
ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr
και
στην
ιστοσελίδα
http://www.generg.gr, είναι υποχρεωτική.
- Ο Δικαιούχος δεν υποχρεούται να ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ.
εγγράφως κλπ) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των
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κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και επιμέλεια από την ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr καθώς και την ιστοσελίδα Γ.Ε.Ν.Ε. http://www.generg.gr.
- Οι Πάροχοι Θεωρητικής Κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους Φάκελο του
Προγράμματος με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή του,
καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, τουλάχιστον για τρία χρόνια
μετά το κλείσιμο του ΕΠΑΝΑΔ, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020, τον οποίο
οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.
-Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταβληθούν,
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

2.1

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης
Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Δικαιούχος,
έχουν άνεργοι νέοι ναυτικοί, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-Να είναι εγγεγραμμένοι, ως προσφερόμενοι, στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε. ή των
Λιμενικών Αρχών, αλλά να μην επιδοτούνται
-Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
-Να έχουν ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ
-Να έχουν, τουλάχιστον, έξι μήνες συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο υπό ελληνική
σημαία ή υπό ξένη, συμβεβλημένο με το ΝΑΤ
-Να έχουν ολοκληρώσει το βασικό κύκλο Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
-Να διαθέτουν πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης σύμφ. με Ν. 1131/81 (Α΄ 39) (κάρτα υγείας)
σε ισχύ
-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή,
εφόσον πρόκειται για άνδρες
-Να διαθέτουν Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Ειδικά για τους απόφοιτους ΑΕΝ, καθώς και τους Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους και
Οικονομικούς:
-Δίπλωμα ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή Μηχανικών, Δίπλωμα Οικονομικού, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου,
αντίστοιχα

2.2

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους. Ο πρώτος
κύκλος αιτήσεων αρχίζει την επομένη της δημοσιοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης και
λήγει στις 15/05/2013, ενώ ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων θα γίνει μέσα στο 1ο
εξάμηνο του 2014. Σε κάθε έναν από τους δύο κύκλους θα συμμετάσχουν 100 απόφοιτοι
ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί και 400 άτομα λοιπών
ειδικοτήτων.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο
παρόν Πρόγραμμα πρέπει:
Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική
ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Εφιστάται η
προσοχή των νέων ανέργων ναυτικών στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων
της «Αίτησης Συμμετοχής». Σημειώνεται ότι η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει.
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Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον
«Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή
ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε «Αίτηση
Συμμετοχής», χορηγείται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της,
αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του
αιτούντος σε όλα τα έγγραφα που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
Όσοι υποβάλλουν «Αίτηση Συμμετοχής» που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους, θα
απορρίπτονται και δε θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής στο
Μητρώο Ωφελουμένων.

2.3

Κριτήρια επιλογής

Οι άνεργοι νέοι ναυτικοί, απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και
Οικονομικοί που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, δεν θα υπερβούν τα 200 άτομα.
Οι άνεργοι νέοι ναυτικοί λοιπών ειδικοτήτων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, δεν
θα υπερβούν τα 800 άτομα.
Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με σειρά
προτεραιότητας.
Ωστόσο, επιπλέον μόρια θα δοθούν στους υποψήφιους που δεν έχουν ναυτολόγηση,
τουλάχιστον τους 12 τελευταίους μήνες και στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησης, με βάση τη
μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.

2.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

12-18 ΜΗΝΕΣ

4

18-24 ΜΗΝΕΣ

6

24 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ

10

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
(3 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ)
ΑΡΧΗΓΟΙ/ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ/ΤΕΚΝΑ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ 67%/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΛΟΓΩ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ,
ΓΟΝΕΑ ΝΑΥΤΙΚΟ

10
10

* Για τους Ωφελουμένους, οι οποίοι πληρούν τόσο την προϋπόθεση της ανεργίας όσο και
την προϋπόθεση των κοινωνικών κριτηρίων η μοριοδότηση θα γίνεται αθροιστικά.

25

2.4

Διαδικασία επιλογής των Ωφελουμένων– Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής:

Α) Έλεγχο των στοιχείων της «Αίτησης Συμμετοχής» των νέων ανέργων ναυτικών για να
διαπιστωθεί εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι.
Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβεβαίωση των στοιχείων που κάθε υποψήφιος έχει
δηλώσει στην «Αίτηση Συμμετοχής» του. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από το
Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών κατάρτισης, μέσω της διασταύρωσης των στοιχείων
της Αίτησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία, που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε.
και των Λιμενικών Αρχών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση πινάκων
κατάταξης των εν δυνάμει ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά ανά ομάδα ωφελουμένων
(απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί και λοιπές
ειδικότητες).
Β) Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων.
Το Μητρώο Ωφελουμένων έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά
ομάδα ωφελουμένων («άνεργοι νέοι ναυτικοί απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικοί
Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί» και «άνεργοι νέοι ναυτικοί λοιπών ειδικοτήτων»).
Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν:
•
Τους επιλεγέντες ωφελουμένους, που δικαιούνται να λάβουν επιταγές κατάρτισης
με τους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.Υ.ΑΣ.) υποβολής των αντίστοιχων «Αιτήσεων Συμμετοχής».
•
Τους επιλαχόντες («άνεργοι νέοι ναυτικοί απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικοί
Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί» και «άνεργοι νέοι ναυτικοί λοιπών ειδικοτήτων»). Οι
επιλαχόντες εμφανίζονται επίσης με τους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.Υ.ΑΣ.) υποβολής των
αντίστοιχων «Αιτήσεων Συμμετοχής».
Οι πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων δημοσιεύονται στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι που θα περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες, δεσμεύονται
να αποστείλουν στο Δικαιούχο τα εξής δικαιολογητικά:
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Επιπλέον:
i) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων
υποψηφίων ωφελουμένων ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. προσκομίζει αποδεικτικά
στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι προέρχεται από την ανωτέρω κατηγορία γονέων.

ii) στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι γονέας ανήλικου/ανηλίκων
τέκνων, τα οποία έχουν γεννηθεί εκτός γάμου ή προέρχονται από ακύρωση γάμου,
προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων ή
άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια του ως άνω τέκνου/ων.

26

iii) στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι μέλος οικογένειας, στην οποία
υπάρχει άτομο με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως,
ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται πιστοποιητικό από τον
οικείο φορέα με τον οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
iv) στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος ωφελούμενος είναι τέκνο ναυτικού, ο οποίος έχει
αποβιώσει σε ναυτικό ατύχημα υποβάλλεται βεβαίωση από τη Δ/νση Παροχών, Τμήμα
Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων του ΝΑΤ.
-Ναυτικό Φυλλάδιο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων 4-5 και των σελίδων, που
αποδεικνύουν την εξάμηνη, τουλάχιστον, θαλάσσια υπηρεσία του, συμπεριλαμβανομένης της
τελευταίας απόλυσης) και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Κάρτας Εγγραφής στα μητρώα
ανέργων (μπλε ή ροζ κάρτα)
- Πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης σύμφ. με Ν. 1131/81 (Α΄ 39) (επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο Κάρτας Υγείας σε ισχύ)
-Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, εφόσον πρόκειται για άνδρες
- Τίτλος/Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν επιδοτούνται από άλλο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία
και σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο, κλοπή, απάτη, ένεκα
παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού νομίσματος και
για εγκλήματα κατά των ηθών, όπως προβλέπεται στο αρθ. 1 παρ.β΄ και γ΄ ΠΔ 256 /1986
(Α΄120) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο αρθ. 1 παρ. β και ε΄ ΠΔ 260/2001
(Α΄185)
-Φωτοτυπία στοιχείων λογαριασμού Τράπεζας (επωνυμία Τράπεζας και ΙΒΑΝ)*
*Στο λογαριασμό ο ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος, είτε
πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.
-Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, εφόσον υφίσταται (βλ. Παράρτημα 1)
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει με συστημένη ταχυδρομική αποστολή
(ταχυδρομείο ή courier) στη δ/νση: Γ.Ε.Ν.Ε., Νοταρά 141, 18536 Πειραιάς. Ο φάκελος
πρέπει να έχει την ένδειξη «Κατάρτιση voucher άνεργων νέων ναυτικών του Πιλοτικού
Προγράμματος για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικώνΝΕΑΡΧΟΣ».
Όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως δικαιολογητικά ή σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχο
διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δυσανάγνωστα, δυσδιάκριτα και δεν
προκύπτουν με σαφήνεια τα δηλωθέντα στοιχεία, ή δεν είναι νομίμως επικυρωμένα, ο
υποψήφιος θα απορρίπτεται και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Ωφελουμένων.
2.5

Έλεγχος Δικαιολογητικών

Για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών της παρ.2.4 συγκροτείται με απόφαση
του Διευθυντή του Δικαιούχου, τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία προβαίνει στην
επαλήθευση των εμπρόθεσμα υποβληθέντων δικαιολογητικών και συντάσσει Πίνακα
Κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά. Ο Πίνακας αυτός δημοσιοποιείται στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr και την ιστοσελίδα http://www.generg.gr

27

2.6

Διαδικασία Ενστάσεων

Τυχόν ενστάσεις των δυνητικά Ωφελουμένων, όπως αυτοί έχουν καταταγεί στον Πίνακα της
παρ.2.5, επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία δημοσιοποίησης του Μητρώου Ωφελουμένων. Οι ενστάσεις εξετάζονται
από Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται, ειδικά για το σκοπό αυτό, με απόφαση του
Διευθυντή του Δικαιούχου.
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων,
εκδίδεται σχετική απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Δικαιούχου, στην οποία
τεκμηριώνονται πλήρως οι θέσεις της και η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης
στους ενδιαφερομένους.

2.7
Οριστικοποίηση/Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων - Ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων από το Δικαιούχο, και
την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ.2.6., αναρτώνται οι τελικοί πίνακες κατάταξης
των ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και την ιστοσελίδα
http://www.generg.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς
ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων.
Όσοι έχουν υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής, ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο
Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια και χωρίς επιπρόσθετη
ειδοποίηση από τον Δικαιούχο παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr και την ιστοσελίδα http://www.generg.gr
Σημειώνεται ότι είναι πιθανόν ο Δικαιούχος να ζητήσει Βιογραφικά Σημειώματα (τύπου
EUROPASS) (βλ. Παράρτημα 7) από τους ωφελούμενους, που έχουν περιληφθεί οριστικά
στο Μητρώο Ωφελουμένων, καθώς και από τους Επιλαχόντες του ιδίου Μητρώου. Οι εν
λόγω ωφελούμενοι, καθώς και οι επιλαχόντες, θα ειδοποιηθούν σχετικά, μέσω της
ιστοσελίδας http://www.generg.gr

2.8

Διαγραφή Ωφελουμένου

Σε περίπτωση διαγραφής ωφελουμένου από το Μητρώο, τη θέση του διαγραφέντος
λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Διαγραφή Ωφελουμένου από το Μητρώο, γίνεται σε
περίπτωση απώλειας δικαιώματος ενίσχυσης και ακύρωσης της επιταγής κατάρτισης,
σύμφωνα με το Kεφ. 5, παρ. 5.6 της παρούσας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ)- ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

3.1

Πάροχοι Θεωρητικής Κατάρτισης – Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης

3.1.1

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης
Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της παρούσας, έχει κάθε
αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο
οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. θ, περιπτ. θ 15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το
Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.
Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους υποψήφιους Παρόχους Κατάρτισης που
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας:
i.

Η «Αίτηση Συμμετοχής» στο Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης της
παρούσας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.

ii.

Οι Πάροχοι Κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής
Κατάρτισης επέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου»,
όπως ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και συμπληρωματικά στην με αριθμό
1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.

iii.

Οι Πάροχοι Θεωρητικής Κατάρτισης θα συγκροτήσουν υποχρεωτικά χωριστά
Τμήματα Κατάρτισης για κάθε ομάδα ωφελουμένων («άνεργοι νέοι ναυτικοί
απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί» και
«άνεργοι νέοι ναυτικοί λοιπών ειδικοτήτων»).

3.1.2

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής – Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής
Κατάρτισης

Κάθε Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο
Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης και να παράσχει στους ωφελουμένους τις υπηρεσίες που
προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση θα πρέπει:
i.

Να αιτηθεί την ταυτοποίησή του μέσω της ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr,
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και να δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό (personal
account), ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια.
Κατά την υποβολή του αιτήματος ταυτοποίησης, το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει
αυτόματα τα στοιχεία του Παρόχου Κατάρτισης σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία
που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους, δεν
επιτρέπει την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής».

ii.

Να συμπληρώσει και να υποβάλει την «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην
ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, της οποίας όλα τα πεδία είναι
υποχρεωτικά.
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Η «Αίτηση Συμμετοχής» που συμπληρώνει ο Πάροχος Κατάρτισης περιλαμβάνει:
1.

Τα στοιχεία του Παρόχου Κατάρτισης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Κωδικός
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή αριθμός αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)

2.

Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ,
ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.).

3.

Τη Διοικητική Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα/Δήμο όπου ο Πάροχος
Κατάρτισης προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης στο
πλαίσιο της παρούσας.

4.

Φορολογική Ενημερότητα

5.

Ασφαλιστική Ενημερότητα

6.

Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο Πάροχος Κατάρτισης, την οποία και θα συνδέσει
(link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

7.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του Παρόχου Θεωρητικής Κατάρτισης
(επωνυμία Τράπεζας και IBAN), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του για τις
υπηρεσίες που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των Παρόχων
Θεωρητικής Κατάρτισης αρχίζει την επομένη δημοσιοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης
και λήγει στις 15/05/2013.
Κάθε Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης που πληροί τις προϋποθέσεις και συμπληρώσει την
ανωτέρω «Αίτηση Συμμετοχής», εγγράφεται αυτόματα στο Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής
Κατάρτισης.

3.1.3 Δημοσιοποίηση στοιχείων Παρόχου Θεωρητικής Κατάρτισης, μέλους του
Μητρώου Παρόχων

Στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, για κάθε Πάροχο Θεωρητικής
Κατάρτισης, μέλος του Μητρώου, θα αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
i.

Η επωνυμία του

ii.

Ο κωδικός πιστοποίησής του ή άδεια λειτουργίας του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

iii.

Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του

iv.

Η Διοικητική Περιφέρεια/ Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμος, όπου προτίθεται να
προσφέρει Θεωρητική Κατάρτιση.

Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr θα είναι εφικτή η παραπομπή
(link) στην ιστοσελίδα κάθε Παρόχου Θεωρητικής Κατάρτισης, στην οποία θα δίνονται
λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερομένους. Μέσω της ιστοσελίδας
των Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες όπως:

i.

Οι προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες Θεωρητικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του
παρόντος Προγράμματος

ii.

Αναλυτικό

εκπαιδευτικό

πρόγραμμα

ανά

Θεματική

Ενότητα
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Κάθε Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων
Θεωρητικής Κατάρτισης, με αποκλειστική του ευθύνη επιμελείται τη σύνδεση (link) της
ιστοσελίδας του, την οποία έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, με την
ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, ώστε να είναι διαθέσιμες, μέσω αυτής,
λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ωφελουμένους.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του Παρόχου Θεωρητικής Κατάρτισης
δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του και ο Δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη
για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

3.2

3.2.1

Πάροχοι Πρακτικής Άσκησης-Μητρώο Παρόχων Πρακτικής Άσκησης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Πρακτικής ‘Ασκησης

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Πρακτικής Άσκησης και συνεπώς δικαίωμα
υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» στο Μητρώο Παρόχων Πρακτικής Άσκησης, έχουν όλες οι
Ναυτιλιακές/Ναυτικές Εταιρείες οι οποίες διαθέτουν πλοία υπό ελληνική σημαία ή υπό
σημαία Κράτους –Μέλους Ε.Ε. ή υπό σημαία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
και είναι ιδιοκτήτριες ή διαχειρίστριες πλοίων όλων των κατηγοριών.
Η «Αίτηση Συμμετοχής» στο Μητρώο Παρόχων Πρακτικής Άσκησης της παρούσας συνιστά
ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτούς του συνόλου των όρων αυτής.
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3.2.2

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής – Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πρακτικής
Άσκησης

Κάθε Πάροχος Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο
Παρόχων Πρακτικής Άσκησης και να παράσχει στους ωφελουμένους τις υπηρεσίες που
προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση, θα πρέπει να συμπληρώσει την «Αίτηση
Συμμετοχής» στην ιστοσελίδα http://www.generg.gr του Δικαιούχου, ως ακολούθως:
Στην ιστοσελίδα http://www.generg.gr παρέχεται ηλεκτρονικά η φόρμα της «Αίτησης
Συμμετοχής». Ο δυνητικά Πάροχος Πρακτικής Άσκησης ανατρέχει στην εν λόγω φόρμα, τη
συμπληρώνει, εφόσον ενδιαφέρεται, και την αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@generg.gr
Η «Αίτηση Συμμετοχής» που συμπληρώνει ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει:

1.

Τα στοιχεία του Παρόχου Πρακτικής Άσκησης (επωνυμία, διεύθυνση, έδρα, ΑΦΜ,
Δ.Ο.Υ., Αριθμός Μητρώου εγγραφής στο Μητρώο Ναυτικών Εταιρειών Ν. 959/79
(Α΄ 92), ΝΕΠΑ ή Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης για εταιρείες αρθρου.25 Ν.27/75
(Α΄77); ή αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
προσδιορισμού της Εταιρείας.

2.

Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ,
ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΦΕΚ ορισμού).

3.

Τα στοιχεία του εκπροσώπου επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
και ηλεκτρονική διεύθυνση).

4.

Τον αριθμό των πλοίων, στα οποία θα παράσχει τις υπηρεσίες πρακτικής άσκησης.

5.

Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης.

6.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του Παρόχου Πρακτικής Άσκησης
(επωνυμία Τράπεζας και IBAN), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του Επόπτη
Πρακτικής Άσκησης, καθώς και το ποσό που αφορά στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη/κάλυψη σωματικής βλάβης (ασθένεια, ατύχημα κ.λ.π.) του
ωφελουμένου, κατά το 5μηνο της πρακτικής του άσκησης.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των «Αιτήσεων Συμμετοχής» των Παρόχων
Πρακτικής Άσκησης αρχίζει στις 26/04/2013 και λήγει στις 31/05/2013.
Κάθε Πάροχος Πρακτικής Άσκησης που πληροί τις προϋποθέσεις και ολοκληρώσει τις
ανωτέρω διαδικασίες «Αίτησης Συμμετοχής», εγγράφεται στο Μητρώο Παρόχων Πρακτικής
Άσκησης, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου http://www.generg.gr

3.2.3

Δημοσιοποίηση στοιχείων Παρόχου Πρακτικής Άσκησης, μέλους του Μητρώου
Παρόχων

Στην ιστοσελίδα http://www.generg.gr θα αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που δηλώνει
στην αίτησή του ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης, καθώς και κάθε επικαιροποίηση των
ανωτέρω στοιχείων.
Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου http://www.generg.gr θα δημοσιοποιούνται
όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των πλοίων που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τη
διαχείριση του Παρόχου Πρακτικής Άσκησης, στα οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική
άσκηση των ωφελουμένων (Τύπος πλοίου, Αριθ. Νηολογίου, Κ.Ο.Χ., Κ.Κ.Χ., Ιπποδύναμη).
Κάθε τυχόν μεταβολή σχετικά με τα πλοία, στα οποία θα πραγματοποιήσουν την πρακτική
τους άσκηση οι ωφελούμενοι, θα δημοσιοποιείται με ευθύνη του Παρόχου Πρακτικής
Άσκησης.
Τα στοιχεία που τυχόν δηλώνονται στην ιστοσελίδα του Παρόχου Πρακτικής Άσκησης
δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου και ο Δικαιούχος δεν φέρει καμία
ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4.1

Θεωρητική Κατάρτιση – Όροι υλοποίησης

Ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης σχεδιάζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του
Προγράμματος. Είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της διδακτέας ύλης και του
ωρολογίου προγράμματος, εξειδικεύοντας το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας σε
επιμέρους μαθήματα.
Το πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης που προσφέρει ο Πάροχος Κατάρτισης, όπως και το
αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα, θα τίθενται υποχρεωτικά
υπόψη των ωφελουμένων πριν αυτοί επιλέξουν τον Πάροχο Θεωρητικής Κατάρτισης.
Η εξειδίκευση της διδακτέας ύλης θα βασίζεται στην ενδεικτική εκπαιδευτική ύλη που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιείται με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και
τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.

4.1.1. Συμμετέχοντες - Αριθμός καταρτιζομένων/τμήμα
Οι Πάροχοι Θεωρητικής Κατάρτισης θα συγκροτήσουν χωριστά Τμήματα Κατάρτισης για
κάθε ομάδα ωφελουμένων (απόφοιτοι ΑΕΝ, Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί
καθώς και λοιπές ειδικότητες).
Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Τμήμα Κατάρτισης κατά την έναρξη
αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα.
Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Τμήμα Κατάρτισης
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη δυναμικότητα της αίθουσας, όπου υλοποιείται το
πρόγραμμα.
4.1.2. Εκπαιδευτές

Α. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
στο Πιστοποιημένο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), στο Μητρώο Β΄.
Β. Στις περιπτώσεις εκείνες, που δεν επαρκεί ο αριθμός των πιστοποιημένων υποψηφίων
εκπαιδευτών του Μητρώου Β, για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης
και αφότου διερευνηθεί η διαθεσιμότητά τους, τότε ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης
έχει το δικαίωμα να ενεργοποιήσει εκπαιδευτές που έχουν εγγραφεί στο Εισαγωγικό
Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων Α’ του (πρώην) ΕΚΕΠΙΣ πριν την έναρξη των προγραμμάτων
Θεωρητικής Κατάρτισης.
Γ. Το γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτών θα πρέπει να έχει συνάφεια με τις αντίστοιχες
θεματικές ενότητες που θα διδάξουν.
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Δ. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράμματος κατάρτισης με εκπαιδευτές αντίστοιχων προσόντων, μετά από σχετική
ενημέρωση της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr

4.1.3. Διάρκεια – Ώρες λειτουργίας Τμημάτων Θεωρητικής Κατάρτισης

Η θεωρητική κατάρτιση έχει διάρκεια 100 ώρες συνολικά και ημερησίως δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την
22η ώρα. Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες
αργίες.
Σε περιπτώσεις που ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του
Τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται
να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς το Δικαιούχο, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας
http://www.voucher.gov.gr

4.1.4. Υποδομές Θεωρητικής Κατάρτισης
Το σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης θα υλοποιείται σε δομές των
αδειοδοτημένων Παρόχων Κατάρτισης.
4.2.

Πρακτική άσκηση - Όροι υλοποίησης

Η πρακτική 5μηνη άσκηση των ωφελουμένων θα υλοποιείται επί πλοίου και θα είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. Η περίπτωση διακοπής
ρυθμίζεται στο Κεφ. 5, παρ. 5.6. της παρούσας. Η επιλογή της θέσης πρακτικής άσκησης για
κάθε ωφελούμενο θα γίνει με ευθύνη του Δικαιούχου, μετά τη λήξη του προγράμματος
θεωρητικής κατάρτισης.
Σημειώνεται ότι το πλήθος των ωφελουμένων, που θα απορροφήσουν οι Πάροχοι της
Πρακτικής Άσκησης σε κάθε πλοίο, θα εξαρτηθεί από τα δηλωθέντα χαρακτηριστικά του
πλοίου και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα ανά πλοίο.
Ο ωφελούμενος δεν θα καταλαμβάνει οργανική θέση πληρώματος στα υπό ελληνική
σημαία πλοία, ενώ στα υπό ξένη σημαία πλοία όπου η ασφαλής τους σύνθεση
προσδιορίζεται από το Έγγραφο Ελάχιστης Ασφαλούς Στελέχωσης (Μinimum Safe Manning
Document) ο ωφελούμενος δεν θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτή, αλλά η παρουσία του επί
του πλοίου για την έναρξη της πρακτικής του άσκησης θα πιστοποιείται από τον Δικαιούχο
του Προγράμματος (ΓΕΝΕ) με τη χορήγηση «Βεβαίωσης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Ωφελούμενου» (βλ. Παράρτημα 9) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, η οποία θα
υποβάλλεται στην Αρχή Σημαίας του πλοίου με μέριμνα του Παρόχου της Πρακτικής
Άσκησης (διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια εταιρεία). Επίσης, όσον αφορά στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και την κάλυψη έναντι ασθενείας, ατυχήματος κλπ.
(βλ. Κεφ.6) του ωφελουμένου με την ιδιότητα του επιβαίνοντα επί πλοίου, αυτή ρυθμίζεται
στο πλαίσιο κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, μέσω των ιδιωτικών φορέων
ασφάλισης (P&I CLUBS), όπως απορρέουν από το σχετικό πιστοποιητικό ασφάλισης
έκαστου
πλοίου. Επιπρόσθετα, ο ωφελούμενος δικαιούται ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος, οι δαπάνες της οποίας θα καλύπτονται
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από το Πρόγραμμα και θα καταβάλλονται από το Δικαιούχο στη Ναυτιλιακή/Ναυτική
Εταιρεία αντί του ωφελουμένου και για λογαριασμό του.
Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης θα δηλώνεται το όνομα του υπευθύνου
Επόπτη/Αξιωματικού. Ο δηλωθείς ως Επόπτης θα λαμβάνει αποζημίωση ως εξής:
700 € για τον πρώτο ωφελούμενο και 100 € για κάθε έναν από τους υπόλοιπους και μέχρι
1.100 €. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων ανά πλοίο είναι 5 άτομα.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος και ανάλογα με το είδος του πλοίου, η
8ωρη ημερήσια άσκηση του ωφελουμένου θα προσδιορίζεται και θα επιμερίζεται από τον
Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.
Ο Δικαιούχος θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης, που θα αφορούν
αποκλειστικά τη λειτουργία του Προγράμματος, από το Γραφείο Υποδοχής (HELP DESK) καθ’
όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης. Το Γραφείο Υποδοχής θα λειτουργήσει από τον
Δικαιούχο αποκλειστικά για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των εμπλεκομένων στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, με στοιχεία
επικοινωνίας: τηλ: 210-4524759 και 210-4282790, e-mail: helpdesk@generg.gr

4.3.

Υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση του Προγράμματος

4.3.1. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

4.3.1.1. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων κατά την Θεωρητική Κατάρτιση
Α. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα θεωρητικής
κατάρτισης, με την απαιτούμενη επιμέλεια. Επίσης, υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στις
τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης, που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.
Β. Ο ωφελούμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% της διάρκειας της θεωρητικής
κατάρτισης (δηλ. 10 ώρες).
Γ. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης δηλώσει μέσω της ειδικής
ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr απουσία για έναν ωφελούμενο, που ξεπερνά το
όριο του 10% που τίθεται στην παράγραφο Β, ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα
επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας, ακυρώνεται η επιταγή που έχει παραλάβει και
διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, ενώ ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης δεν
δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον
ωφελούμενο στο πλαίσιο της παρούσας.
Δ. Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, σύμφωνα με τον
«Οδηγό Ελέγχου» που θα εκδοθεί από το Δικαιούχο και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη
της θεωρητικής κατάρτισης, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις
απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη
συμμετοχή
του
στο
παρόν
Πρόγραμμα.
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4.3.1.2. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων κατά την Πρακτική Άσκηση

Α. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να ακολουθεί τις υποδείξεις του Επόπτη, σύμφωνα με τους
όρους και τις διαδικασίες, που θα έχουν περιγραφεί στη σχετική Σύμβαση, μεταξύ
Δικαιούχου, Παρόχου Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) και Ωφελουμένου.
Β. Ο ωφελούμενος δικαιούται αδείας μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, κατά τους 5
μήνες της πρακτικής του άσκησης.
Γ. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος διακόψει την πρακτική άσκηση με δική του
υπαιτιότητα, πριν από την ολοκλήρωση του 5μηνου, χάνει το δικαίωμα επιχορήγησης, στο
πλαίσιο της παρούσας, ακυρώνεται η επιταγή που έχει παραλάβει και διαγράφεται από το
Μητρώο Ωφελουμένων. Η αποζημίωση που θα λάβει ο Επόπτης για το χρονικό διάστημα
που παρείχε τις υπηρεσίες του στον ωφελούμενο (όπως θα αποδεικνύεται από τα σχετικά
παραστατικά) θα καθορίζεται αναλογικά, με απόφαση του Δικαιούχου.
Δ. Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου να συνεργαστεί με τα
όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν
του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην πρακτική άσκηση.

4.3.2. Υποχρεώσεις Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης

Α. Για κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή από τον
Πάροχο Κατάρτισης στους ωφελουμένους του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, που
καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης.
Β. Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να θέσει υποχρεωτικά
υπόψη του ωφελουμένου το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος.
Γ. Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, των οποίων η ημερήσια διάρκεια
ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον Πάροχο Κατάρτισης προς τους
ωφελουμένους σνακ, αναψυκτικά/ καφέδες.
Δ. Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής
κατάρτισης, και για κάθε Τμήμα Κατάρτισης, να υποβάλει ηλεκτρονικά στην ειδική
ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr το ημερήσιο απουσιολόγιο και ειδικότερα, εντός
εικοσαλέπτου (20') από την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής ώρας του προγράμματος. Σε
περίπτωση αποχώρησης καταρτιζομένου ή προσέλευσης απόντος θα πρέπει να υπάρχει
ενημέρωση του συστήματος εντός εικοσαλέπτου (20') από αυτήν.
Ε. Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από το Δικαιούχο, διαπιστωθούν απουσίες
καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί, θα υπάρχουν κυρώσεις για τον Πάροχο
Κατάρτισης, σύμφωνα με τον «Οδηγό Ελέγχου» που θα εκδοθεί από το Δικαιούχο, πριν την
έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης.
ΣΤ. Με την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος Κατάρτισης, και με την επιφύλαξη των πορισμάτων
τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της παρούσας, ο
Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης χορηγεί σε κάθε ωφελούμενο «Βεβαίωση
Παρακολούθησης του Προγράμματος Θεωρητικής Κατάρτισης ».
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Ζ. Ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος, μέσα σε
προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, υποχρεούται να υποβάλει στο Δικαιούχο τα
απολογιστικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφ. 8, παρ. 8.1.1.
Η. Ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων,
σύμφωνα με το Κεφ. 10 της παρούσας, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να
παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση
με τη συμμετοχή του στο παρόν Πρόγραμμα και να διαθέτει το Φάκελο του Προγράμματος
με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή του, καθώς και για
τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει.
Τα στοιχεία του Φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά και τουλάχιστον για τρία
χρόνια μετά το κλείσιμο του ΕΠΑΝΑΔ, δηλαδή κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.
Ο Φάκελος που πρέπει να τηρεί κάθε Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης για κάθε Τμήμα
Κατάρτισης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να
περιλαμβάνει:
•

Στοιχεία των καταρτιζομένων, όπως:

o

Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων

o

Τις πρωτότυπες συμβάσεις (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων αντιτύπων) που
έχουν υπογράψει οι ωφελούμενοι με τον Παρόχο Κατάρτισης.

o

Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης
των ωφελουμένων του Τμήματος.

o

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ωφελούμενοι στον Πάροχο Κατάρτισης για την
τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσαν στην «Αίτηση Συμμετοχής» τους.

•

Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως:

o

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

o

Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και αποδεικτικό παραλαβής του από τους
ωφελουμένους

o

Παρουσιολόγια θεωρητικής κατάρτισης

o

Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών

o

Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το αντικείμενο
κατάρτισης

•

Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου προγράμματος κατάρτισης
Αυτά αφορούν στα εξής:

o

Τις πρωτότυπες επιταγές κατάρτισης

o

Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο Πάροχος
Κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο

o

Τα παραστατικά απόδοσης ιατροφαρμακευτικής
ωφελουμένου και για λογαριασμό του.

o

Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια αγοράς σχετικά με τη διατροφή των
καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης

περίθαλψης,

αντί

του

Θ. Ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει στο
Δικαιούχο, μέσω της ιστοσελίδας http://www.generg.gr και μέσα στις προθεσμίες που θα
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θέσει ο Δικαιούχος, στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων με τους
οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως αυτά καθορίζονται στο
Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής.
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στα κάτωθι δεδομένα:


Εργασιακό καθεστώς



Ηλικιακά δεδομένα



Μορφωτικό επίπεδο



Δεδομένα για ευάλωτες ομάδες

4.3.3. Υποχρεώσεις Παρόχων Πρακτικής Άσκησης και Επόπτη

Ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) υποχρεούται να δηλώνει το πλοίο, στο οποίο θα γίνει
η πρακτική άσκηση, καθώς και να ορίσει ακριβώς τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της
πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων, ετήσιας επιθεώρησης,
προγραμματισμένου δεξαμενισμού κλπ., ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) υποχρεούται
να δηλώσει εναλλακτικό πλοίο, στο οποίο θα συνεχιστεί η πρακτική άσκηση του
ωφελουμένου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) μπορεί να
απασχολήσει τον ωφελούμενο για το υπόλοιπο της πρακτικής άσκησής του, με την έναρξη
της επόμενης δρομολογιακής περιόδου, εφόσον πρόκειται για δρομολογημένο πλοίο ή για
την επόμενη περίοδο δραστηριοποίησης του, δηλώνοντας εκ νέου τις ημερομηνίες έναρξης
και λήξης, που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο της πρακτικής άσκησης. Σε κάθε περίπτωση το
διάστημα που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο τμήμα πρακτικής
άσκησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 5 μηνών.
Σε περίπτωση, όπου ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) αδυνατεί τεκμηριωμένα να
διαθέσει στον ωφελούμενο εναλλακτικό πλοίο για τη συνέχιση της πρακτικής άσκησης,
σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δικαιούχος μεριμνά για την τοποθέτηση του ωφελουμένου
σε πλοίο άλλου Παρόχου Πρακτικής Άσκησης.
Κατά την πρακτική άσκηση θα συμπληρώνεται από τον Επόπτη κάθε δέκα (10) ημέρες
πρακτικής άσκησης έντυπο «Αναφοράς» (βλ. Παράρτημα 4) και θα περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, ημερήσιες παρουσίες, βάρδιες, άδειες, ημερομηνία αποχώρησης με σχετική
αιτιολογία, η τήρηση και συμπλήρωση του οποίου, θα πραγματοποιείται με ευθύνη του
Επόπτη. Η «Αναφορά» θα υποβάλλεται στο Δικαιούχο και στον Πάροχο Πρακτικής Άσκησης,
στο πλαίσιο της τριμερούς σύμβασης Δικαιούχου-Παρόχου Πρακτικής ΆσκησηςΩφελουμένου.
Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, ο Επόπτης θα καταρτίσει σχετική «Έκθεση
Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης Επόπτη», την οποία θα υποβάλει στον Πάροχο και στο
Δικαιούχο, ενώ και ο Πάροχος θα καταρτίσει την αντίστοιχη «Έκθεση Ολοκλήρωσης
Πρακτικής Άσκησης Παρόχου», την οποία και θα υποβάλει στο Δικαιούχο. (βλ.
Παραρτήματα 5,6)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

5.1.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Χαρακτηριστικά και Οικονομική αξία της Επιταγής Κατάρτισης

Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) είναι ένα έντυπο δελτίο, το οποίο ενσωματώνει
οικονομικές αξίες, που αναγράφονται σε αυτό, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του
με υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελουμένους, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας.

Κάθε Επιταγή Κατάρτισης φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:


Το ονοματεπώνυμο και τον ΚΑΥΑΣ του ωφελουμένου, που είναι κάτοχος της
συγκεκριμένης επιταγής.



Τον τίτλο του Προγράμματος



Τον εκδότη της Επιταγής που είναι ο Δικαιούχος



Την οικονομική αξία της επιταγής, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
α) ποσό των 700 € που θα λάβουν οι Πάροχοι Κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της
θεωρητικής κατάρτισης/ωφελούμενο,
β) το ποσό των 500 €+5.000 € (Απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικοί
Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί) και 500 €+4.000 € (ωφελούμενοι λοιπών
ειδικοτήτων), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, το οποίο λαμβάνει
ο ωφελούμενος του Προγράμματος από το Δικαιούχο.

 Την επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που
χρηματοδοτεί το παρόν Πρόγραμμα.
 Την επικοινωνιακή ταυτότητα του πιλοτικού Προγράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ».
Σε κάθε επιταγή θα περιλαμβάνονται, επίσης, οι όροι χορήγησης και πληρωμής αυτής, οι
οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

5.2.

Δαπάνες που καλύπτει η Επιταγή Κατάρτισης

Η αξία της Επιταγής Κατάρτισης, που αντιστοιχεί στην αμοιβή των Παρόχων Θεωρητικής
Κατάρτισης, αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα, που θα καταβληθεί σε αυτούς για την
παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης.

Το αντάλλαγμα αυτό περιλαμβάνει:
(α) την αμοιβή του Παρόχου Θεωρητικής Κατάρτισης και όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες
δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος:
•

Των αμοιβών των εκπαιδευτών και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους, με
τους οποίους ο Πάροχος Κατάρτισης θα συμβληθεί για την παροχή της κατάρτισης
κατά τους όρους της παρούσας.
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•

Του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να χορηγήσει
στον ωφελούμενο.

•

Της παροχής αναψυκτικών / σνακ / καφέ από τον Πάροχο Θεωρητικής Κατάρτισης
προς τους ωφελουμένους.

Ο Πάροχος Κατάρτισης δεν δικαιούται να επιδιώξει, να αναζητήσει ή να λάβει αμοιβή υπό
άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για την παροχή των
υπηρεσιών αυτών.

(β) το εκπαιδευτικό επίδομα, που αφορά τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση
επί πλοίου του ωφελουμένου και αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα που θα του
καταβληθεί για τη συμμετοχή του, στο σύνολο της κατάρτισης μετά την ολοκλήρωσή της
και αναλύεται ως ακολούθως:

β.1. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι άνεργοι ναυτικοί, απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και
Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και Οικονομικοί»:
Το ωριαίο κόστος του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης καθορίζεται στο ποσό των 5 € και
το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται συνολικά σε 500 €.
Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται συνολικά σε 5000 € (1000
€/μήνα).
Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε ωφελουμένου συνολικά ανέρχεται σε 5.500 €,
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
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β.2. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι άνεργοι ναυτικοί λοιπών ειδικοτήτων»:
Το ωριαίο κόστος του επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης καθορίζεται στο ποσό των 5 €
και το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται συνολικά σε 500 €.
Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται συνολικά σε 4.000 € (800
€/μήνα).
Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε ωφελουμένου συνολικά ανέρχεται σε 4.500 €,
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

5.3.

Χορήγηση της Επιταγής Κατάρτισης

Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) εκδίδεται από το Δικαιούχο και χορηγείται στους
ωφελουμένους από το Δικαιούχο και τα κατά τόπους Λιμεναρχεία, εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα από τις 18/06 έως τις 28/06 (βλέπε Παράρτημα
8). Η παραλαβή θα γίνεται από τους παραπάνω είτε αυτοπροσώπως με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου, είτε με νόμιμη εξουσιοδότηση,
καθημερινά, κατά τις ώρες 09.00-14.00. Με τα ανωτέρω απαιτείται και η δήλωση του
ΚΑΥΑΣ.

5.4.

Ενεργοποίηση και Ισχύς της Επιταγής Κατάρτισης

5.4.1. Επιλογή Παρόχου Θεωρητικής Κατάρτισης – Υποβολή Δικαιολογητικών

Ο ωφελούμενος αφού παραλάβει την Επιταγή Κατάρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παρ.5.3., προβαίνει στην επιλογή Παρόχου Θεωρητικής Κατάρτισης από
το αντίστοιχο Μητρώο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα από 18/06
έως 28/06 (βλ. Παράρτημα 8).
Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος Επιταγής Κατάρτισης, οφείλει, εντός του
προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, να επιλέξει με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες
ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια και μέσα στα όρια της
Διοικητικής Περιφέρειας για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, τον Πάροχο
Θεωρητικής Κατάρτισης που επιθυμεί.
Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, οφείλει να
προσκομίσει στον Πάροχο την Επιταγή Κατάρτισης που του αντιστοιχεί, καθώς και:

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι ΑΕΝ, καθώς και Αξιωματικοί Ηλεκτρολόγοι και
Οικονομικοί»:
•

Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διπλώματος

•

Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής γλώσσας.

•

Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου
νόμιμου εγγράφου.

Β. για την ομάδα ωφελουμένων «λοιπές ειδικότητες»:


Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου
νόμιμου εγγράφου.



Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης

Σε περίπτωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας το κατεχόμενο πιστοποιητικό.

Ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης, πριν συνάψει σύμβαση με τον ωφελούμενο,
υποχρεούται να ελέγξει:
i.

Εάν ο ωφελούμενος έχει ήδη συνάψει σύμβαση με άλλον Πάροχο Θεωρητικής
Κατάρτισης, οπότε δεν επιτρέπεται η σύναψη νέας και αυτή που θα συναφθεί κατά
παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.

ii.

Την επιλεξιμότητα συμμετοχής του ωφελουμένου στο Πρόγραμμα.
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Ο έλεγχος των παραπάνω όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου Θεωρητικής
Κατάρτισης και διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας
http://www.voucher.gov.gr

5.4.2. Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης – Τμήμα Θεωρητικής Κατάρτισης

Η ενεργοποίηση του τμήματος της Επιταγής Κατάρτισης, που αφορά στη Θεωρητική
Κατάρτιση, πραγματοποιείται μετά τη σύναψη σύμβασης (βλ. Παράρτημα 3.Α) μεταξύ του
ωφελουμένου και του Παρόχου Θεωρητικής Κατάρτισης.

5.4.3. Συγκρότηση Τμήματος Θεωρητικής Κατάρτισης – Υποβολή Δήλωσης Έναρξης
Τμήματος Θεωρητικής Κατάρτισης από τον Πάροχο Κατάρτισης

Από την ενεργοποίηση του ανωτέρω τμήματος της Επιταγής Κατάρτισης, με την επιλογή του
Παρόχου Κατάρτισης και τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ ωφελουμένου – παρόχου (βλ.
Παράρτημα 3.Α), και για το χρονικό διάστημα από 01/07 έως 05/07 - πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες – (βλ. Παράρτημα 8), ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης οφείλει
να υποβάλει στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr Δήλωση Έναρξης Τμήματος
Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο.
Συγκεκριμένα, ο Πάροχος Κατάρτισης, μόλις συγκροτήσει ένα Τμήμα Κατάρτισης, προβαίνει
σε Δήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης, την οποία υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της
ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr στο Δικαιούχο τουλάχιστον μία (1) ημέρα,
πριν την έναρξή του.

Η Δήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.

Στοιχεία Δήλωσης Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης:

•

Αύξων Αριθμός Τμήματος

•

Τίτλος της θεματικής ενότητας κατάρτισης

•

Στοιχεία του τόπου διεξαγωγής (Διοικητική Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα,
Δήμος, Διεύθυνση τόπου διεξαγωγής)

•

Στοιχεία Υπευθύνου Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης

•

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της θεωρητικής κατάρτισης,

2.

Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι
ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων της θεωρητικής κατάρτισης.

3.

Τους εκπαιδευτές της θεωρητικής κατάρτισης.

4.

Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουμένων στο Τμήμα Θεωρητικής Κατάρτισης, η
οποία θα περιλαμβάνει τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ των Ωφελουμένων.

Μετά
την
ορθή
συμπλήρωση
των
ανωτέρω
στην
ειδική
ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr, ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης προβαίνει στην έναρξή του.
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Επίσης, ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης, σε συνεννόηση με το Δικαιούχο θα αναρτήσει
στην ιστοσελίδα http://www.generg.gr τη Σύμβαση του Παραρτήματος 3.Α. Σε κάθε
περίπτωση, τα στοιχεία της παραπάνω Σύμβασης θα προστατεύονται, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5.4.4. Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης – Τμήμα Πρακτικής Άσκησης

Η ενεργοποίηση του τμήματος της επιταγής κατάρτισης, που αφορά στην πρακτική άσκηση,
πραγματοποιείται μετά τη σύναψη Σύμβασης (βλ. Παράρτημα 3.Β.) μεταξύ του
Ωφελουμένου, του Παρόχου Πρακτικής Άσκησης και του Δικαιούχου. Η εν λόγω σύμβαση
συνάπτεται μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης του ωφελουμένου.
Επίσης, ο Δικαιούχος θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.generg.gr τη Σύμβαση του
Παραρτήματος 3.Β. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία της παραπάνω Σύμβασης θα
προστατεύονται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5.4.5. Δήλωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Ο Δικαιούχος δεδομένου ότι έχει καταχωρήσει την τριμερή σύμβαση στην ιστοσελίδα
http://www.generg.gr σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, προβαίνει σε Δήλωση
Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, τουλάχιστον μία (1) ημέρα, πριν την έναρξή της.

Η Δήλωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Την επωνυμία της Ναυτιλιακής Εταιρείας

•

Το όνομα και τα λοιπά στοιχεία του πλοίου

•

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης

•

Στοιχεία Επόπτη Πρακτικής Άσκησης

•

Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουμένων σε κάθε πλοίο, η οποία θα
περιλαμβάνει τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ των συμμετεχόντων σε αυτό.

5.5.

Προθεσμίες

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων του Κεφ. 5, μπορεί να
τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με απόφαση του Δικαιούχου,
που θα ανακοινώνονται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr σε ότι αφορά τη
θεωρητική κατάρτιση και στην ιστοσελίδα http://www.generg.gr σε ότι αφορά την πρακτική
άσκηση του Προγράμματος.
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5.6.

Απώλεια δικαιώματος ενίσχυσης – Ακύρωση Επιταγής Κατάρτισης

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο
Ωφελουμένων, η δε Επιταγή Κατάρτισης που δικαιούται, ακόμα κι αν έχει εκδοθεί,
ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
i.

Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την Επιταγή Κατάρτισης εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας του Κεφ. 5.4.1.

ii.

Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της
θεωρητικής του κατάρτισης.

iii.

Εάν διακόψει ή δεν κάνει έναρξη της πρακτικής του άσκησης επί πλοίου με δική του
υπαιτιότητα.

5.7.

Σύναψη Συμβάσεων – Όροι

Α. Σύμβαση μεταξύ Ωφελουμένου - Παρόχου Θωρητικής Κατάρτισης

Β. Σύμβαση μεταξύ Ωφελουμένου - Παρόχου Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.)-Δικαιούχου

Οι εν λόγω συμβάσεις, υποδείγματα των οποίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
Δικαιούχου http://www.generg.gr, συμπληρώνονται και υπογράφονται από τους
συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και ακολούθως αναρτώνται σκαναρισμένες
στην παραπάνω ιστοσελίδα, η (Α) με ευθύνη του Παρόχου Θεωρητικής Κατάρτισης και η (Β)
με ευθύνη του Δικαιούχου. Τα υποδείγματα Συμβάσεων περιλαμβάνονται στα
Παραρτήματα 3Α και 3Β.
Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας, και ιδίως όρους που
αφορούν στα κάτωθι:
i.

Ο ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στο σύνολο της
κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) του Προγράμματος,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

ii.

Ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τη
θεωρητική κατάρτιση και να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης
του Προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

iii.

Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, ο Δικαιούχος μεριμνά για την
τοποθέτηση του ωφελουμένου σε πλοίο για χρονικό διάστημα 5 μηνών,
προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κεφ. 4, παρ.4.2 της παρούσας. Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση
του ωφελουμένου διακοπεί για λόγους ασθένειας, ατυχήματος κ.α., ο Δικαιούχος
αποφασίζει και μεριμνά για τις διαδικασίες συνέχισης ή μη της πρακτικής του
άσκησης (π.χ. ανάγκη παλιννόστησης, εκ νέου τοποθέτηση σε πλοίο αφού
εκλείψουν οι λόγοι ανωτέρας βίας). Επίσης, ο Δικαιούχος καθορίζει τα καθήκοντα
του Επόπτη ανά ωφελούμενο και μεριμνά για την υποστήριξη του Επόπτη και του
ωφελουμένου, αποκλειστικά και μόνο για θέματα που θα προκύψουν για τους
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όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος από το Γραφείο
Υποστήριξης (Help desk), όπως ορίζεται στο Κεφ. 1, παρ.1.1.
Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή του Δικαιούχου στην τριμερή Σύμβαση δεν
υποκαθιστά τις κατά νόμο υποχρεώσεις και ευθύνες των λοιπών εταίρων της
Σύμβασης.
iv.

Ο Πάροχος της Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο Κεφ. 4, παρ. 4.3.3. της παρούσας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ/
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και η κάλυψη έναντι ασθενείας/ατυχήματος κ.α.,
που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελουμένου κατά την θεωρητική
κατάρτιση και την πρακτική άσκηση βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος. Ο
Δικαιούχος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους προς τους Παρόχους
Θεωρητικής και Πρακτικής Άσκησης.

Σημειώνεται ότι:
•

η σχετική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και η κάλυψη έναντι
ασθενείας/ατυχήματος κ.α. που αντιστοιχεί στο επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης
καταβάλλεται, κατά τη διάρκεια του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης του
ωφελουμένου, στον Πάροχο Θεωρητικής Κατάρτισης

•

η σχετική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και η κάλυψη έναντι
ασθενείας/ατυχήματος κ.α. που αντιστοιχεί στο επίδομα πρακτικής άσκησης
καταβάλλεται πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης του
ωφελουμένου, στον Πάροχο Πρακτικής Άσκησης. Σημειώνεται ότι η
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη,
καθώς
και
η
κάλυψη
έναντι
ασθενείας/ατυχήματος κ.α. του ωφελουμένου κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης με την ιδιότητα του επιβαίνοντα ρυθμίζεται σε κάθε περίπτωση από το
πλαίσιο κάλυψης μέσω ιδιωτικών φορέων ασφάλισης [Protection & Indemnity
cover of insurance (P&I clubs)] όπως απορρέουν από το σχετικό πιστοποιητικό
ασφάλισης εκάστου πλοίου. Οι πόροι αυτοί είναι αθροιστικοί των πόρων της
προαναφερθείσας ιδιωτικής ασφάλισης, στην οποία υπόκειται το πλοίο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

7.1.

Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος υποχρεούται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης
(θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση), να παρακολουθεί την κατάσταση των
ωφελουμένων που συμμετείχαν σε αυτό, όσον αφορά στην πρόσβασή τους στην αγορά
εργασίας.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργασίμων ημερών από την εκπνοή του
εξαμήνου που ακολουθεί την ολοκλήρωση του συνόλου της κατάρτισης, υποβάλλει στην
Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr «Έκθεση
Παρακολούθησης του Ωφελουμένου», στην οποία αναγράφονται τα εξής:
•

Ο Κωδικός ΚΑΥΑΣ

•

Η κατάστασή του στην αγορά εργασίας (άνεργος /εργαζόμενος)

•

Η Ναυτιλιακή/Ναυτική Εταιρεία ή η χερσαία επιχείρηση/φορέας, στην/ον οποία/ο
απασχολείται με τα πλήρη στοιχεία της/του

•

Το αντικείμενο της εργασίας του

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει στη Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ στοιχεία σε σχέση με
τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων, με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο του
Προγράμματος, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ)
1828/2006 της Επιτροπής.
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στα κάτωθι δεδομένα:


Εργασιακό καθεστώς



Ηλικιακά δεδομένα



Μορφωτικό επίπεδο



Δεδομένα για ευάλωτες ομάδες

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την εξαγωγή συμπερασμάτων και
στατιστικών δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος στην
Αγορά Εργασίας.

7.2.

Υποχρεώσεις Ωφελουμένου

Ο Ωφελούμενος υποχρεούται, για χρονικό διάστημα έξι 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της
συμμετοχής του στο Πρόγραμμα (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση), να
ενημερώνει το Δικαιούχο για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής του, όσον αφορά
την απασχόλησή του και ειδικότερα να παρέχει σε αυτόν τα στοιχεία του της ως άνω
παρ.7.1.
Ο ωφελούμενος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δικαιούχου
για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8.1. Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την πιστοποίηση
του Προγράμματος

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης (θεωρητική
κατάρτιση και πρακτική άσκηση) γίνεται από το Δικαιούχο και αποτελεί προϋπόθεση για
την πληρωμή των Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης.

8.1.1. Πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της θεωρητικής
κατάρτισης

Ο Πάροχος Θεωρητικής Κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45)
ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Θεωρητικής Κατάρτισης, να υποβάλει
στο Δικαιούχο σε έντυπη μορφή:

Α. Έκθεση υλοποίησης της Θεωρητικής Κατάρτισης του Τμήματος.
Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης
http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει:
i.

Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της θεωρητικής κατάρτισης
(υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που συμμετείχαν).

ii.

Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας θεωρητικής κατάρτισης.

iii.

Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμήθηκε κατά την υλοποίηση του
προγράμματος, με αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρελήφθη από τους
ωφελουμένους καταρτισθέντες.

Β. Δήλωση καταβολής της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάλυψης έναντι ασθένειας,
ατυχήματος, κ.λ.π., όπως ορίζονται στο Κεφ. 6, του εκπαιδευτικού Επιδόματος (για την
θεωρητική κατάρτιση) των ωφελουμένων του Τμήματος και τα αντίστοιχα παραστατικά
πληρωμής.
Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, ο Δικαιούχος
ενημερώνει τον Πάροχο Θεωρητικής Κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που θα καθοριστεί σχετικά.

8.1.2. Πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πρακτικής άσκησης

Ο Πάροχος της Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης να υποβάλει στο
Δικαιούχο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή:
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Α. Έκθεση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης Παρόχου, την οποία θα υποβάλει στο
Δικαιούχο (βλ. Παράρτημα 6).
Β. Δήλωση καταβολής της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και κάλυψης έναντι
ασθένειας, ατυχήματος, κ.λ.π., όπως ορίζονται στο Κεφ. 6, του εκπαιδευτικού επιδόματος
(για την πρακτική άσκηση) των ωφελουμένων ανά πλοίο και τα αντίστοιχα παραστατικά
πληρωμής τους.
Γ. Δήλωση καταβολής της αποζημίωσης στον Επόπτη και τα αντίστοιχα παραστατικά
(Extraits) της Τράπεζας, που αυτός έχει δηλώσει, σύμφωνα με το Κεφ.9, παρ. 9.3.
Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, ο Δικαιούχος
ενημερώνει τον Πάροχο Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε), ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που θα καθοριστεί σχετικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:

9.1.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Ωφελουμένων

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον ωφελούμενο πραγματοποιείται μετά το
πέρας της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης ως εξής:
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό: (α) για τους αποφοίτους ΑΕΝ, καθώς και
Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους και Οικονομικούς στα 5.500 € και (β) για τα άτομα των
λοιπών ειδικοτήτων στα 4.500 €, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.
Συγκεκριμένα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:


Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης του ωφελουμένου, ο Δικαιούχος
ενημερώνεται σχετικά από τον Πάροχο Θεωρητικής Κατάρτισης, μέσω της ειδικής
ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr



Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του ωφελουμένου, ο Δικαιούχος
λαμβάνει σχετική ενημέρωση από τον Πάροχο Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.), σύμφωνα
με το Κεφ. 4, παρ.4.3.3.



Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με το
Κεφ. 8, ο Δικαιούχος εκδίδει «Εντολή καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος».



Η Εθνική Τράπεζα παραλαμβάνει από το Δικαιούχο την «Εντολή καταβολής
εκπαιδευτικού επιδόματος» και εκτελεί τις πληρωμές, καταβάλλοντας τα σχετικά
ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελουμένων.

Επισημαίνεται ότι:
Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που ο κάθε
ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στο
Πρόγραμμα και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως αποκλειστικός ή πρώτος
δικαιούχος.
Ο ωφελούμενος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το Δικαιούχο, πέραν του ποσού που θα
πιστωθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Οι πληρωμές των ωφελουμένων θα αναστέλλονται, καθ' όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί
οι σχετικές πιστώσεις.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του συνόλου του Προγράμματος κατάρτισης με βάση τα
προβλεπόμενα στην παρούσα, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να λάβει το εκπαιδευτικό
επίδομα.

9.2.

Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης

Η καταβολή στους Παρόχους Θεωρητικής Κατάρτισης του αντιτίμου της επιταγής
κατάρτισης γίνεται ως εξής:
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Ο Πάροχος προκειμένου να εισπράξει το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή κάθε
Επιταγής Κατάρτισης και το οποίο ανέρχεται στα 700 €, καθώς και την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, και κάλυψη έναντι ασθένειας, ατυχήματος, κ.λ.π., όπως ορίζονται στο Κεφ. 6,
που αντιστοιχούν σε κάθε ωφελούμενο θα πρέπει να υποβάλει στο Δικαιούχο εντός
προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ολοκλήρωση του Τμήματος Κατάρτισης:

Α. Τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου της θεωρητικής κατάρτισης όπως αυτά περιγράφηκαν στο Κεφ. 8.
Β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από
την ημερομηνία υποβολής τους.

Ο Δικαιούχος, μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων και δικαιολογητικών, εκδίδει
«Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμής Παρόχου Κατάρτισης για την θεωρητική κατάρτιση».
Η Εθνική Τράπεζα παραλαμβάνει από το Δικαιούχο την «Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμής
Παρόχου Κατάρτισης για την θεωρητική κατάρτιση» και εκτελεί την πληρωμή,
καταβάλλοντας το σχετικό ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στο Δικαιούχο, εμπρόθεσμα, γνήσια αντίγραφα των
δικαιολογητικών του Κεφ. 3, παρ.3.1.2 της παρούσας, ο Δικαιούχος δεν θα καταβάλει το
αναλογούν ποσό στον Πάροχο Θεωρητικής Κατάρτισης.
Οι πληρωμές των Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης θα πραγματοποιούνται για ένα ή
περισσότερα Τμήματα Κατάρτισης.
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Επισημαίνεται ότι:
Η αμοιβή των Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης θα καταβάλλεται στον τραπεζικό
λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στο
Πρόγραμμα.
Οι Πάροχοι Θεωρητικής Κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από το Δικαιούχο,
πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Οι πληρωμές των Παρόχων Κατάρτισης θα αναστέλλονται, καθ' όσον χρόνο δεν έχουν
χορηγηθεί οι σχετικές πιστώσεις.

9.3.

Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Εποπτών Πρακτικής Άσκησης

Η καταβολή της αποζημίωσης στους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης θα γίνεται με ευθύνη των
Παρόχων Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) ως εξής:
Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο Επόπτης οφείλει να υποβάλει τα σχετικά
απολογιστικά στοιχεία στο Δικαιούχο, σύμφωνα με το Κεφ.4, παρ. 4.3.3.
Ο Δικαιούχος, μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων και δικαιολογητικών, εκδίδει
«Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμής Επόπτη Πρακτικής Άσκησης».
Η Εθνική Τράπεζα παραλαμβάνει από το Δικαιούχο την «Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμής
Επόπτη Πρακτικής Άσκησης» και εκτελεί την πληρωμή, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό
στον τραπεζικό λογαριασμό του Παρόχου Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.).

Ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης (Ν.Ε.) καταβάλλει στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Επόπτη
τη σχετική του αποζημίωση, αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων.
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Ο Επόπτης Πρακτικής Άσκησης ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το Δικαιούχο, πέραν του
ποσού που θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Παρόχου Πρακτικής Άσκησης.
Οι παραπάνω πληρωμές θα αναστέλλονται, καθ' όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί οι
σχετικές πιστώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΛΕΓΧΟΙ

10.1.

Έλεγχοι του Προγράμματος

H παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υλοποίησης του Προγράμματος
πραγματοποιείται από το Δικαιούχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους
που διέπουν την παρούσα Πρόσκληση. Επίσης, έλεγχοι, είναι δυνατόν να διενεργηθούν και
από άλλα αρμόδια προς τούτο εθνικά ή κοινοτικά όργανα σε δύο επίπεδα, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν.3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την με
αρ.1.5188/οικ3.968/ 15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ.

10.1.1. Πρωτοβάθμιος Έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος

Ο Πρωτοβάθμιος Έλεγχος πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή, που είναι η
ΔΑ.ΕΠΑΝΑΔ και μπορεί να είναι επιτόπιος ή/και διοικητικός, προκειμένου να επιβεβαιώσει
την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσκλησης από το Δικαιούχο.

Ο Πρωτοβάθμιος Έλεγχος διενεργείται σε δύο στάδια ως εξής:
α) Έλεγχος κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, όπου ελέγχεται η ορθή υλοποίηση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
β) Έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού και πρακτικού μέρους του
Προγράμματος, που αφορά στο συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης
λογιστικής αξίας, που τηρείται στην έδρα του Δικαιούχου, πρέπει να επιδεικνύονται σε
πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από την Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ και να υποβάλλονται, εφόσον ζητηθεί, σε
αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα. Ο Δικαιούχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης του Προγράμματος να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία προς έλεγχο
μέχρι τις 31/12/2020.
Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την Δ.Α.
ΕΠΑΝΑΔ, με την προσκόμιση από το Δικαιούχο σε αυτή όλων των αναγκαίων στοιχείων,
εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από το αρμόδιο ελεγκτικό της όργανο. Σε
περίπτωση που ο έλεγχος διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις, η Δ.Α.ΕΠΑΝΑΔ δύναται να
προβεί σε αναστολή της υλοποίησης του Προγράμματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται από την αρμόδια Μονάδα Ελέγχου της Δ.Α.ΕΠΑΝΑΔ,
συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Ελέγχου, τα οποία κοινοποιούνται στο Δικαιούχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.
2717/99 ΦΕΚ 97/Α/1999).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση δράσης του
Προγράμματος με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, η ΔΑ.ΕΠΑΝΑΔ είναι δυνατό να
επιβάλει κυρώσεις από σύσταση έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης
της δράσης αυτής.
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Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής εγγράφως τυχόν αντιρρήσεων επί του
αποτελέσματος ελέγχου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή
του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.99) και τις διατάξεις της με αρ.
9.8158/οικ.3.1491/12.06.2009 (ΦΕΚ 1206/19.06.2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο
πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013».
Προκειμένου ο Δικαιούχος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο
παρόν Κεφάλαιο από την ΔΑ.ΕΠΑΝΑΔ, θα προβεί με τη σειρά του σε επιτόπιους και
διοικητικούς ελέγχους των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με «Οδηγό Ελέγχου»,
ο οποίος θα εκδοθεί σχετικά και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της θεωρητικής
κατάρτισης, στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος του Παραρτήματος 8.

10.1.2. Δευτεροβάθμιος Έλεγχος υλοποίησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια κοινοτικά όργανα,
προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και την ορθή υλοποίηση του
Προγράμματος, από το Δικαιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας, δύνανται να ασκούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια, από την
έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

11.1. Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης

Οι Πάροχοι Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης, που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα οφείλουν να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα
με τα άρθρα 8-9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006.

Ειδικότερα, μεριμνούν ώστε:


Να ενσωματώνεται σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν σχετικό με το Πρόγραμμα η
επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», καθώς και η
Επικοινωνιακή Ταυτότητα του Πιλοτικού Προγράμματος, σύμφωνα με το Υποσέλιδο
(footer) της παρούσας Πρόσκλησης.



Να εμφανίζεται η παραπάνω σήμανση υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποίησης,
προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων
δράσεων.



Όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα να είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού».



Να υπάρχει αναρτημένη αφίσα στις αίθουσες κατάρτισης, καθώς και στα πλοία που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, σε εμφανές σημείο, για την πληροφόρηση του
κοινού.



Επίσης, σε περίπτωση έκδοσης εντύπου ή φυλλαδίου δημοσιότητας από τους
παραπάνω Παρόχους θα ενσωματώνονται υποχρεωτικά τα σχετικά λογότυπα
Δημοσιότητας.

11.2.

Πληροφορίες για την Πρόσκληση

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική
ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη
μορφή.
Μετά την ανάρτησή του στην ως άνω ιστοσελίδα και μέσα στις προθεσμίες που τίθενται
στην παρούσα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση
Συμμετοχής».
Για την προβολή του Προγράμματος, ο Δικαιούχος θα αναρτήσει, επίσης, την παρούσα
Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του http://www.generg.gr

11.3.

Ενημέρωση από την ειδική ιστοσελίδα
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Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά και αυτών
που θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν σε αυτό, παρέχεται καθ' όλη τη διάρκειά του, μέσω
της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr

Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την
υλοποίηση του Προγράμματος, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελουμένους
και Παρόχους Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης, η παρακολούθηση της
υλοποίησής του από τo Δικαιούχο, η αναφορά προθεσμιών, η υποβολή δικαιολογητικών,
κ.ά
Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση
για κάθε θέμα σχετικό με το Πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία
χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησής του.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω αυτής για το Μητρώο Ωφελουμένων
και το Μητρώο Παρόχων, καθώς και για τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr και αφορά
ωφελούμενο (πχ πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο
κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της «Αίτησης Συμμετοχής» του.
Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρίζονται στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr είναι υποχρεωτική.

11.4. Ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Δικαιούχου
Ενημέρωση στους εμπλεκόμενους στο Πρόγραμμα, καθώς και προβολή του Προγράμματος
θα παρέχεται και από την ιστοσελίδα του Δικαιούχου http://www.generg.gr Η ενημέρωση
αυτή δεν επηρεάζει τη διαδικασία «Αιτήσεων Συμμετοχής», η οποία πραγματοποιείται
μόνο από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, όπως έχει περιγραφεί σε
προηγούμενα Κεφάλαια. Η ανάρτηση των Συμβάσεων του Κεφ.5, παρ.5.7 θα
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος για θέματα που δεν έχουν
επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, εξειδικεύονται περαιτέρω με αποφάσεις του Δ.Σ.
του Δικαιούχου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η βασική γνώση αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη)
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του
αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που
χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική
γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα
αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται
η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας,
τα εξής πιστοποιητικά:

Καλή γνώση (Β2) :
•

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

•
BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
•
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
•
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC Vantage) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
•
(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου
MICHIGAN.
•
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του
EDEXCEL.
•
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE
LONDON.
•
CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη
της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
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•
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από
505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
•

EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

•
OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework
equivalent level B2).
•

ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

•
Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU –
CELC): CEF B2.
•

Test of Interactive English, B2 + Level.

•

Test of Interactive English, B2 Level.

Μέτρια γνώση (Β1) :
•

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

•
BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
•
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) – Βαθμολογία από 3
έως 4.
•
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).
•
CEL.

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEX-

•
DON.

CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LON-

•
CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
•

BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.

•
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από
405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
•
B1).

EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF

•
OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1).
•
ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
•

Test of Interactive English, B1 + Level.

•

Test of Interactive English, B1 Level.
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Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη
της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική
αρχή ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της
αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον
φοίτησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
























Έννοια και χαρακτηριστικά δικαίου
Πηγές
Ιεράρχηση κανόνων δικαίου
∆ιαίρεση του δικαίου
Ναυτικό Δίκαιο
Τα Ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου
Πλοιοκτησία
Ο Πλοίαρχος
Το πλήρωµα
Απογραφή Ναυτικών
Κανονισµοί εργασίας
Συλλογικές συµβάσεις ναυτικής εργασίας
Η σύµβαση ναυτολόγησης
Υποχρεώσεις του ναυτικού από τη σύµβαση ναυτολόγησης
∆ικαιώµατα του ναυτικού από τη σύµβαση ναυτολόγησης
Ναυτεργατικές διαφορές
Πειθαρχικό δίκαιο Εµπορικού Ναυτικού. Ναυτικά αδικήµατα και ποινικές ευθύνες
Ναυτικό ατύχηµα
Ναυτεργατικό ατύχηµα και κανονισµοί πρόληψής του
Κοινωνική προστασία του ναυτικού
Ναυτικός πράκτορας
Πλοηγός
Στοιχεία ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς Ναυτικού ∆ικαίου

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

-Εθνικό Σύστημα για την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία: Εθνικοί Φορείς. Ελληνικό
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε).
-Υποχρέωση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Γενικά. Το νομοθετικό πλαίσιο.
-Αιτίες των ατυχηµάτων (π.χ. πτώσεις στο κατάστρωµα, γλιστερά καταστρώµατα,
ακατάλληλα παπούτσια, σχοινιά και συρµατόσχοινα, σκάλες αµπαριών, καταστρώµατα,
σκαλωσιές καλύµµατα αµπαριών, σωλήνες ατµού, σήκωµα βαρών, κακοκαιρία). Ο
ανθρώπινος παράγοντας στην πρόκληση ατυχηµάτων. Διάκριση των αιτιών που προκαλούν
τα ατυχήµατα.
-Πρώτες βοήθειες - Αντιμετώπιση μικροτραυματισμών, εγκαυμάτων, θερμοπληξίας,
ηλεκτροπληξίας. Λιποθυμίες και αίτια που είναι δυνατόν να τις προκαλέσουν. Η τεχνητή
αναπνοή.
-Ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον (Παραδείγµατα ατυχηµάτων που έγιναν
επειδή χρησιµοποιήθηκαν ακατάλληλα εργαλεία. Η ανάγκη για χρησιµοποίηση
προστατευτικού ρουχισµού και ειδών εξοπλισµού. Κίνδυνοι που εγκυμονεί η είσοδος σε
κλειστούς χώρους, τα συστήµατα που δουλεύουν µε ηλεκτρισµό, ατµό ή πεπιεσµένο αέρα,
η εργασία ψηλά και απ’έξω από το πλοίο, ο θόρυβος κατά την εργασία).
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-Λήψη ατομικών μέτρων προστασίας.
-Οργάνωση ασφάλειας εργασίας. Διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. Δάπεδο των χώρων
εργασίας. Κλίμακες.
-Ελεύθερος χώρος αέρα. Αερισμός. Εναλλαγή αέρα. Φυσικός αερισμός. Αερισμός από την
οροφή. Τεχνητός αερισμός. Χώροι χωρίς αερισμό. Εγκαταστάσεις αερισμού. Κλιματισμός.
-Φωτισμός. Φυσικός φωτισμός. Τεχνητός φωτισμός. Εγκαταστάσεις τεχνητού φωτισμού.
Φωτισμός ασφάλειας. Φωτισμός εκτάκτου ανάγκης.
-Εύφλεκτα υγρά – αέρια και πτητικά στερεά. Είδη πυρκαγιάς.
-Βασικές αρχές πυρόσβεσης – κινητά συστήματα και βασικός εξοπλισμός πυρόσβεσης επί
πλοίου.

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ:
Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του µαθήµατος οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να
έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Μέσο ΙΙΙ
(Upper Intermediate), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης STCW 1978 όπως
τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει:
Α) Στον αξιωµατικό γέφυρας να χρησιµοποιεί χάρτες και άλλες ναυτικές εκδόσεις, να
κατανοεί μετεωρολογικές πληροφορίες και µηνύµατα που αφορούν την ασφάλεια και την
λειτουργία του πλοίου, την επικοινωνία µε άλλα πλοία και παράκτιους σταθµούς καθώς
επίσης και την εκτέλεση των καθηκόντων του αξιωµατικού σε πλοίο με πολυεθνικά
πληρώµατα, περιλαµβανοµένης της ικανότητας χρήσης και κατανόησης των
τυποποιηµένων ναυτικών φράσεων επικοινωνίας (IMO SMCP) του IMO, όπου αυτό
απαιτείται και ανάλογα µε τις περιστάσεις που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι
αξιωµατικοί Γέφυρας.
Β) Στον αξιωματικό Μηχανοστασίου να χρησιµοποιεί µηχανικές εκδόσεις (π.χ. εγχειρίδια
μηχανής) και να εκτελεί τα καθήκοντα του αξιωµατικού φυλακής στη µηχανή,
περιλαµβανοµένης της ικανότητας χρήσης και κατανόησης των τυποποιηµένων ναυτικών
φράσεων επικοινωνίας (IMO SMCP) του IMO, όπου αυτό απαιτείται και ανάλογα µε τις
περιστάσεις που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι αξιωµατικοί Μηχανοστασίου.
Σηµείωση: Οι διδάσκοντες συνιστάται:
α) να χρησιµοποιούν ηχητικά κι οπτικοακουστικά βοηθήµατα και η διδασκαλία της ύλης να
προσοµοιώνει επικοινωνιακές ανάγκες που αναµένεται να έχουν οι Αξιωματικοί Εμπορικού
Ναυτικού κατά την άσκηση της Υπηρεσίας τους.
β) να χορηγούν επιπρόσθετες σηµειώσεις µε τεχνική ορολογία που δεν περιλαµβάνεται στο
αναλυτικό πρόγραµµα από τεχνικά εγχειρίδια ανάλογα µε την ειδικότητα.
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REQUIRED PERFORMANCE:
The expected learning outcome is that the student should:
*Demonstrate an awareness of the issue of miscommunication as a cause of maritime
accidents and of the need of common English requirements for all seafarers.
-Grammar: Demonstrative adjectives; imperatives
-Use the imperative form correctly for giving urgent commands
-Use ‘must” to express obligation and “must not” to express prohibition in appropriate
circumstances
-Vocabulary: types of emergency; emergency equipment; verbs describing emergency
situations;
-Name different types of emergency situations on board
-Know and correctly pronounce the names of emergency equipment
-Use correct verbs and tenses to describe what happens in an emergency situation
-Use SMCP message markers correctly to precede instructions, questions and answers in
simulated external communications
*Demonstrate understanding of the meaning and use of the vocabulary in SMCP for
simulated external distress communications regarding fire / explosion / abandon ship
-Report details of incidents at sea
Explain personal injuries at sea; request medical assistance
-Use clear and accurate oral commands in simulated emergency situations
-Discuss aspects of safety and risk in the workplace; give warnings and advice concerning
safe working practice on board; give reasons for the selection of materials, equipment and
tools for maintenance and repair work
-Grammar: verb + −ing/verb + to; conjunctions + −ing; modal verbs must, have to, should,
ought to and had better
-Select either the gerund or the infinitive form correctly
-Demonstrate understanding of the difference in meaning between gerund and infinitive
patterns when a verb can be followed by either forms
-Use the −ing form after conjunctions when giving instructions
-Select appropriate modal verbs to express obligation and to give advice (must, have to,
should, ought to and had better) and demonstrate understanding of the difference in
meaning
-Use appropriate phrases with correct grammar construction to simulate giving orders,
advice and warnings regarding safe practice at sea
*Describe procedures at international ports; write reports of incidents on board and advice
concerning safe working practice on board.
-Identify and name parts of the Bridge and the Engine Room correctly
-Produce external written and spoken communications to request
and give advice; understand telex messages
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-Practice VHF exchange procedures; understand instructions and
give explanations
*Describe meteorological conditions; interpret meteorological information; give navigational
warnings; report damage caused by bad weather at sea; describe procedures for survival at
sea.
*Analyze the causes and possible consequences of several problem situations, based on
written reports
*Write an incident report giving full details of a problem on board
*Maritime Focus: SMCP for evacuation and boat drill; SMCP for attending to passengers in
an emergency
*Use SMCP to simulate
measures/communications

briefing

passengers

on

safety

regulations/preventive

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του µαθήµατος οι καταρτιζόμενοι θα
πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον
Μέσο (Intermediate), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης STCW 1978 όπως
τροποποιήθηκε, ώστε να επιτρέπει στους ναυτικούς να επικοινωνούν μεταξύ τους κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας τους για την περίπτωση που η αγγλική αποτελεί τη γλώσσα
εργασίας του Φ/Γ πλοίου, ή και με τους επιβάτες Επιβατηγών Ακτοπλοϊκών πλοίων και
Κρουαζιεροπλοίων.

The students by the end of the teaching program are expected to:
1.Ask for and give personal data
Grammar: revise Present Simple; pronouns
Conjugate verbs be, do, have in positive, negative and question form
Recognize and uses Present Simple short forms orally and in writing
Understand and use pronouns I, me, my, mine etc
Communication Skills: listening, speaking, writing
Understand key questions in listening
Exchange personal information orally
Note personal information about partner
Fill in a “particulars of seafarer form” clearly and accurately with personal information
2. Describe crew roles and routines
Use Present Simple question, third person and negative forms correctly to describe routine
activities on board
Select appropriate prepositions for phrases relating to time
Vocabulary: basic verbs; numerical information; maritime alphabet
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Use common verbs to describe work routines
Dictate messages using times and the international maritime alphabet
Read a text to check the key responsibilities of all crew members
Describe key responsibilities of all crew members
3.Name types of vessels; describe parts of a vessel, name positions onboard, compare vessel
details
Grammar: there is/are; articles; prepositions of place; possessives to describe places on
board
Use singular and plural forms of regular and irregular nouns orally and in writing
Use prepositions of place to describe various places on board uses to indicate possession
Vocabulary: types of vessels- parts of vessels
Identify various types of ship from pictures and by reading descriptions
Label a diagram showing places on a vessel
Exchanges information about vessels orally
4. Describe the location and purpose of safety equipment
Describe position of equipment on board using appropriate prepositions of place
Vocabulary: safety equipment
Identify and names life−saving appliances
Give examples of occasions when each item of life−saving equipment is required
Communication Skills: listening, speaking, writing
Use a checklist to identify items of life−saving equipment
Identify items mentioned in oral commands
Describe the position of items on board orally and in writing
5. Name positions on board; ask for and give directions on board and ashore
Grammar: introduction to the imperative form; question forms; prepositional phrases -Uses
the imperative form for giving directions
Vocabulary: positions on board; vessel directions; common nouns
Identify & name parts of a vessel from diagrams
Identify places on board by listening to descriptions
Ask for and give clear directions
Write directions clearly and accurately
6. Describe routine operations on board; understand standard engine orders
Use the Present Continuous form to describe activities currently in progress
Use the correct spelling with regular and irregular. Describe cargo handling, quantities and
supplies
7. Understand meteorological conditions/ forecasts
8. Understand commands in emergency situations on board
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Σκοπός – Στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του µαθήµατος, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να
έχουν αποκτήσει στοιχειώδεις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικές µε το λειτουργικό
σύστηµα των Windows και κάποιων εφαρµογών του, τη χρήση του Internet και του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου με προαιρετική δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις
πιστοποίησης των γνώσεων τους σε φορέα επιλογής του ωφελουμένου.

Αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS
Windows– περιγραφή, διαχείριση περιφερειακών µέσων, αρχεία (ονοµασία, διαχείριση,
δηµιουργία, αντιγραφή, µεταφορά, µετονοµασία, διαγραφή, κ.λ.π.). Δημιουργία φακέλων
(folders), εργασίες σε αυτούς, δηµιουργία, διαγραφή κ.λ.π. Εγγραφή δεδοµένων σε οπτικά
µέσα (CDs, DVDs) και σε φορητά µέσα αποθήκευσης (flashdrives, εξωτερικοί σκληροί
δίσκοι). Οµάδες εφαρµογών, εκκίνηση εφαρµογής, τυπικές επιλογές.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS




Επεξεργασία κειµένου – χρήση εµπορικών επεξεργαστών κειµένου: MS Word,
OpenOfficeWrite, κ.λ.π. (σύντοµη παρουσίαση) – Βασικές λειτουργίες.
Λογιστικά φύλλα. Χρήση εµπορικών λογιστικών φύλλων: MS Excel, OpenOffice –
Βασικές λειτουργίες.
Εφαρµογές. Ασκήσεις.

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ (INTERNET)
3.1. Τρόποι διασύνδεσης / πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσίες [dial.up, ADSL, µόνιµη
πρόσβαση, ασύρµατη πρόσβαση (π.χ. WLAN), κ.λ.π.].
3.2. Πλοήγηση στον Παγκόσµιο ιστό (χρήση προγραµµάτων πλοήγησης, δοµή ιστοσελίδων,
αναζήτηση πληροφοριών, σελίδες ναυτιλιακού ενδιαφέροντος).
3.3. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (ηλεκτρονικές διευθύνσεις,
ταχυδροµείου στη ναυτιλία, πλεονεκτήµατα. µειονεκτήµατα).

χρήση

ηλεκτρονικού

3.4. Κίνδυνοι στο διαδίκτυο (ιοί, worms, spyware, επιθέσεις από hackers, ανεπιθύµητη
ηλεκτρονική αλληλογραφία, phishing) και προστασία (antivirus, antispyware, firewall).
3.5. Εφαρµογές . Ασκήσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ






Βασικές έννοιες και ορισμοί
Αίτια ρύπανσης αέρα, υδάτων και εδάφους
Εισαγωγή στην οικολογία
Η σύγχρονη ναυτιλία και η σημασία της για την παγκόσμια οικονομία
Οι επιδράσεις της ναυτιλίας στο περιβάλλον
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Επιπτώσεις της ρύπανσης στη χλωρίδα, στην πανίδα, στο δομημένο περιβάλλον και
στον άνθρωπο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Βασικοί Νόμοι




Ν. 1650 /86 " Για την προστασία του περιβάλλοντος"
Υγειονομική διάταξη Ε1β/221/65 "Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων"
Ν. 743/77 "Περί προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος" Ν. 1269/1982 "
Κύρωση διεθνούς Σύμβασης “Συνθήκη MARPOL 73/78 " " Πρόληψη ρύπανσης
της θάλασσας από πλοία "

ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ: Κινήσεις της γης. Σύνθεση της ατμόσφαιρας. Κατανομή της
θερμοκρασίας με το ύψος στην ατμόσφαιρα
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΠΟ ΓΗΣ – ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ: Ο ήλιος. Νόμοι της ακτινοβολίας. Ηλιακή
ακτινοβολία. Επίδραση της ατμόσφαιρας στην ηλιακή ακτινοβολία. Εξασθένηση της
ηλιακής ακτινοβολίας από απορρόφηση και διάχυση κατά τη διέλευση της μέσα από την
ατμόσφαιρα. Διανομή της ηλιακής ακτινοβολίας στο σύστημα γης – ατμόσφαιρας. Γήινη
ακτινοβολία. Φαινόμενο θερμοκηπίου. Τρύπα όζοντος
3. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σχετική υγρασία. Απόλυτη υγρασία. Ειδική υγρασία.
Τάση υδρατμών. Αναλογία μίγματος. Θερμοκρασία δρόσου. Πίεση. Άνεμος. Συστήματα
επιφανείας. Κλιματολογικές συνθήκες. Δορυφορικές μετρήσεις. Βαρομετρικά συστήματα
(ισοϋψείς χάρτες).
4. ΗΧΟΣ - ΘΟΡΥΒΟΣ: Ηχορρύπανση. Δείκτες ενόχλησης. Δείκτες έκθεσης στο θόρυβο. Σχέση
μεταξύ δεικτών. Πηγές θορύβου. Μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα. Αεροσυμπιεστές.
Μηχανοστάσιο Πλοίου Μετρήσεις. Συνθήκες μετρήσεων/ Όργανα μετρήσεων.
Προσδιορισμός στάθμης θορύβου. Σταθερός θόρυβος. Κυμαινόμενος θόρυβος. Επιπτώσεις
στην υγεία. Έλεγχος και αντιμετώπιση θορύβου. Στρατηγικές καταπολέμησης θορύβου.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: Άντληση - Δειγματοληψία - Συντήρηση (κονσερβοποίηση)
δείγματος. Τρόποι προσδιορισμού βαρέων μετάλλων. Τοξικότητα ρυπαντών.
Μικροβιολογικό φορτίο. Αζωτούχες ενώσεις. Ενώσεις θείου. Ενώσεις κυανίου.
Υδρογονάνθρακες. Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, πολυχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες.
Αποτοξίνωση ρυπασμένων υδάτων. Αιωρούμενα στερεά. Ειδικά τοξικά
2. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Μοντέλα διασποράς σε τρεχούμενα νερά. Μοντέλα
διασποράς στη θάλασσα
3. ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Η σημασία των ωκεανών και η προσφορά τους στον πλανήτη. Χαρακτηριστικά θαλασσίου
περιβάλλοντος .Ιδιαίτερα ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές.
Συμπεριφορά κι επιπτώσεις του πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιτρεπόμενες
απορρίψεις στη θάλασσα. Απαιτήσεις απόρριψης – Μέτρα πρόληψης ρύπανσης κατανόηση
των παραρτημάτων Ι-ΙI-IV Δ.Σ.MARPOL – Σύνθεση –ποσότητα παραγόμενων λυμάτων στο
πλοίο. Τήρηση βιβλίου Πετρελαίου. Ποιότητα καυσίμων της Ναυτιλίας. Διαδικασίες
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πετρέλευσης. Διαχείριση απορριμμάτων στο πλοίο. Κατανόηση του αναθεωρημένου
παραρτήματος V της Δ.Σ.MARPOL. Τήρηση Βιβλίου απορριμμάτων
4. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ: Κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής της
Μεσογείου. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ναυτικών και των χρηστών της
παράκτιας ζώνης στη Μεσόγειο.
5. Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αέρια του
θερμοκηπίου, πηγές προέλευσης και συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα. Πλοία κι εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Διαχείριση ενεργειακής αποδοτικότητας πλοίου.
6. Εισβολές αλλοχθόνων ειδών. Ορισμός ξενικών ειδών. Πηγές προέλευσης ξενικών
θαλασσίων ειδών. Επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Μέτρα πρόληψης
7. Υφαλοχρωματισμός πλοίων: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βασικές απαιτήσεις
8. Ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση πλοίων.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ
1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: Άντληση - Δειγματοληψία - Συντήρηση (κονσερβοποίηση)
δείγματος. Τρόποι προσδιορισμού εκπομπών S02 , Η2S. Τρόποι προσδιορισμού αζωτούχων
ενώσεων. Τρόποι προσδιορισμού υδρογοναθράκων. Τρόποι προσδιορισμού οσμών. Τρόποι
προσδιορισμού σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων. Τρόποι προσδιορισμού ειδικών
αερίων ενώσεων
2. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Μοντέλα διασποράς. Υπολογισμοί διασποράς
ρύπανσης βάσει των εκπομπών της παραγωγικής διαδικασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Για το «Πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών ΝΕΑΡΧΟΣ»
Σήμερα, την ……………….………..(ημερομηνία) στην (πόλη)………………………………. μεταξύ:
Α)

τ…

…………………………………………………….(πλήρης

επωνυμία)

με

διακριτικό

τίτλο…………………………………………., με κωδικό ΕΚΕΠΙΣ/Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή αριθμό αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
…….…………….…… που εδρεύει στην………………….., οδός ………………………….……..…. αριθ. …. με
Α.Φ.Μ. …………………..….…….. Δ.Ο.Υ…………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τ…ν
…………………………………….….…………. (εφεξής «ο Πάροχος» ) και
Β)

τ...

……………………………………………(πλήρη

στοιχεία

Ωφελούμενου),

κατοίκου

…………………………………, οδός …………………….…….., αριθ. ………., με Α.Δ.Τ.: ……………………,…. ΑΦΜ:
………………ΜΕΘ:

……….….....,

ΔΥΟ:

.............................

ΑΜΚΑ:

..................................................ΚΑΥΑΣ: …………….……………...... (εφεξής «ο Ωφελούμενος»).

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ
1. Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) ως Δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες
εντάσσονται, στο «Πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων
ναυτικών - ΝΕΑΡΧΟΣ» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», εξέδωσε στις 19/04/2013 την με
αριθμό 01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το «Πιλοτικό πρόγραμμα για την
ενίσχυση της απασχόλησης

των άνεργων νέων ναυτικών - ΝΕΑΡΧΟΣ»

(εφεξής «η

Πρόσκληση»), με την οποία ορίζονται οι ειδικοί όροι επιχορήγησης, με επιταγές κατάρτισης
(training vouchers), της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης σε άνεργους νέους
ναυτικούς.
2. Ο Πάροχος έχει ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων Θεωρητικής Κατάρτισης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση και έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής για την
παροχή σε ανέργους νέους ναυτικούς υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης στο πλαίσιο του
πιλοτικού Προγράμματος.
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3. Ο Ωφελούμενος έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Πρόσκληση, και έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής για τη συμμετοχή του στο
Πρόγραμμα.
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
1.

Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης.

2.

Ο Πάροχος έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που ορίζονται για τους Παρόχους
Θεωρητικής Κατάρτισης στην Πρόσκληση, και ο Ωφελούμενος τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις, που ορίζονται για τους Ωφελούμενους στην Πρόσκληση. Τα παραπάνω
ασκούνται αποκλειστικά με τις διατυπώσεις και κατά το χρόνο και τη διαδικασία, που
ορίζεται στην Πρόσκληση. Δικαίωμα ή υποχρέωση, που δεν ορίζεται ρητά στην
Πρόσκληση, δεν βαρύνει κανένα συμβαλλόμενο και τυχόν αντίθετη συμφωνία είναι
άκυρη.

3.

Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα
Θεωρητικής Κατάρτισης, με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετέχει ενεργά στις
τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης, που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της
κατάρτισης.

4.

Ο Ωφελούμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% της διάρκειας της θεωρητικής
κατάρτισης (δηλαδή 10 ώρες). Αν ο Ωφελούμενος υπερβεί το ανωτέρω επιτρεπόμενο
όριο απουσιών, χάνει το δικαίωμα επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας, ακυρώνεται
η επιταγή που έχει παραλάβει και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, ενώ ο
Πάροχος θεωρητικής κατάρτισης δεν δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης αποζημίωσης για
τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον ωφελούμενο στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.

5.

Ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις κατάρτισης με περισσότερους
από ένα Πάροχο συγχρόνως, κατά τους όρους της Πρόσκλησης.

6.

Ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί σε Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος
Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο, εντός πέντε (5) ημερών από την
υπογραφή της πρώτης σύμβασης με ωφελούμενο του ιδίου Τμήματος/Προγράμματος
Κατάρτισης. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία χωρίς να γίνει Δήλωση Έναρξης
Τμήματος Κατάρτισης, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο Ωφελούμενος μπορεί να
συνάψει νέα σύμβαση με άλλο Πάροχο της επιλογής του.

7.

Το Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, που θα παράσχει ο Πάροχος στον Ωφελούμενο
έχει το ειδικότερο περιεχόμενο και τη διάρκεια, όπως προβλέπεται στη Δήλωση
Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης και κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
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8.

Για κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, ο Πάροχος οφείλει να θέσει υποχρεωτικά
υπόψη του ωφελούμενου το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος.

9.

Ο Πάροχος υποχρεούται να παράσχει στον Ωφελούμενο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό
υλικό, που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης

10.

Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά την υλοποίηση της κατάρτισης και εφόσον η ημερήσια
διάρκειά της σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα ξεπερνά τις τρεις ώρες, να χορηγεί
στον Ωφελούμενο σνακ, αναψυκτικά/καφέδες.

11.

Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων του
Ωφελούμενου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αποκλειστικά για το σκοπό της
παρούσας.

12.

Με την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος Κατάρτισης, και με την επιφύλαξη των πορισμάτων
τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, ο Πάροχος
χορηγεί σε κάθε Ωφελούμενο «Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος
Θεωρητικής Κατάρτισης».

13.

Ο Ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον Πάροχο να εισπράξει από τον Δικαιούχο σύμφωνα με
τους όρους της Πρόσκλησης, αντ’ αυτού και σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση για τις
υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης, που του παρείχε, την επιταγή κατάρτισης (training
voucher), οικονομικής αξίας ύψους 700€. Ο Πάροχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το
Δικαιούχο, πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό.

14.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ο Ωφελούμενος είναι ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μόνο για την ιατροφαρμακευτική του κάλυψη.
Ο Πάροχος υποχρεούται να καταβάλει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, που
αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής κατάρτισης) του Ωφελούμενου.

15.

Ο Ωφελούμενος επιφυλάσσεται ρητά να εισπράξει ο ίδιος από τον Δικαιούχο το
εκπαιδευτικό επίδομα, οικονομικής αξίας ύψους 500€, για την θεωρητική του
κατάρτιση, το οποίο δικαιούται κατά τους όρους της Πρόσκλησης, στο πλαίσιο του
Προγράμματος μετά το σύνολο της κατάρτισής του.

16.

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, σύμφωνα με τον Οδηγό Ελέγχου που έχει εκδοθεί
σχετικά από το Δικαιούχο, ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συνεργαστεί με τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που τυχόν
του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στο παρόν Πρόγραμμα.

17.

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, σύμφωνα με τον Οδηγό Ελέγχου που έχει εκδοθεί
σχετικά από το Δικαιούχο, ο Πάροχος υποχρεούται να συνεργαστεί με τα αρμόδια
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ελεγκτικά όργανα και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που
τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα και να διαθέτει το
Φάκελο του Προγράμματος με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την
υλοποίησή του, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει.
18.

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται και θα εφαρμόζουν, επίσης, όλες τις ειδικότερες
οδηγίες, που αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα για την υλοποίηση του
Προγράμματος

http://www.voucher.gov.gr,

καθώς

και

στην

ιστοσελίδα

http://www.generg.gr
19.

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να διατηρήσουν την παρούσα μέχρι την 31.12.2020 και
να την επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση ελέγχου στα αρμόδια όργανα.

Η παρούσα περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο, ένα για τα
αρχεία του Δικαιούχου (Γ.Ε.Ν.Ε.) και ένα για τα αρχεία της Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ κατά τους όρους της
Πρόσκλησης.

………….. ..…/……./….. (τόπος, ημερομηνία)
Οι συμβαλλόμενοι

Για το Πάροχο

Ο/η ωφελούμενος/η

ονοματεπώνυμο νόμιμου

ονοματεπώνυμο

εκπροσώπου
υπογραφή
σφραγίδα

υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Β
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (Γ.Ε.Ν.Ε.) - ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Για το «Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών ΝΕΑΡΧΟΣ»
Σήμερα, την ……………….………..(ημερομηνία) στην (πόλη)………………………………. μεταξύ:
Α) Του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.), που εδρεύει στον Πειραιά, οδός
Νοταρά αριθ. 141, Τ.Κ. 185 36, με ΑΦΜ: 090315995, Δ.Ο.Υ.: Γ΄ Πειραιώς, κα εκπροσωπείται
νόμιμα από τον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΕΝΕ, ΠΛΩΤΑΡΧΗ Λ.Σ. ΜΠΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, (εφεξής «ο
Δικαιούχος»),
Β)

τ…

…………………………………………………….(πλήρης

επωνυμία)

με

διακριτικό

τίτλο…………………………………………., που εδρεύει στ………………….., οδός ………………………….……..….
αριθ. …. με Α.Φ.Μ. …………………..….…….. Δ.Ο.Υ…………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα
από τ…ν …………………………………….….…………. (εφεξής «ο Πάροχος» ) και
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Γ)

τ...

……………………………………………(πλήρη

στοιχεία

Ωφελούμενου),

κατοίκου

…………………………………, οδός …………………….…….., αριθ. ………., με Α.Δ.Τ.: ……………………, ΑΦΜ
……………………….….....,

ΔΟΥ.............................

ΑΜΚΑ

ΜΕΘ

……………...…..,

ΚΑΥΑΣ.................................................... ……………….……………...... (εφεξής «ο Ωφελούμενος»).

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ

1. Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) ως Δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες
εντάσσονται, στο «Πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων
ναυτικών - ΝΕΑΡΧΟΣ» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», εξέδωσε στις 19/04/2013 την με
αριθμό 01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το «Πιλοτικό πρόγραμμα για την
ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών - ΝΕΑΡΧΟΣ»

(εφεξής «η

Πρόσκληση»), με την οποία ορίζονται οι ειδικοί όροι επιχορήγησης, με επιταγές κατάρτισης
(training vouchers), της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης επί πλοίου σε
άνεργους νέους ναυτικούς.

2. Ο Πάροχος (Ναυτιλιακή/Ναυτική Εταιρεία) έχει ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων Πρακτικής
Άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους
όρους αυτής για την παροχή σε ανέργους νέους ναυτικούς υπηρεσιών πρακτικής άσκησης
στο πλαίσιο του Προγράμματος, που αφορά στην τοποθέτηση του Ωφελούμενου μετά την
ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισής του, σε θέση πρακτικής άσκησης επί πλοίου.
3. Ο Ωφελούμενος έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Πρόσκληση, και έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής για τη συμμετοχή του στο
Πρόγραμμα.
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
20.

Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης.

21.

Ο Πάροχος έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που ορίζονται για τους Παρόχους
Πρακτικής Άσκησης στην Πρόσκληση, και ο Ωφελούμενος τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις, που ορίζονται για τους Ωφελούμενους στην Πρόσκληση. Τα παραπάνω
ασκούνται αποκλειστικά με τις διατυπώσεις και κατά το χρόνο και τη διαδικασία, που
ορίζεται στην Πρόσκληση. Δικαίωμα ή υποχρέωση, που δεν ορίζεται ρητά στην
Πρόσκληση, δεν βαρύνει κανένα συμβαλλόμενο και τυχόν αντίθετη συμφωνία είναι 74
άκυρη.

22.

Ο Δικαιούχος, μετά την ολοκλήρωση της Θεωρητικής Κατάρτισης του Ωφελουμένου,
μεριμνά για την τοποθέτησή του σε πλοίο για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών,
προκειμένου να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση, προβαίνει σε Δήλωση
Έναρξης Πρακτικής Άσκησης του Ωφελουμένου και του χορηγεί «Βεβαίωση Έναρξης
Πρακτικής Άσκησης Ωφελούμενου»

23.

Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση επί
πλοίου, ως αναπόσπαστο μέρος της κατάρτισής του, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5)
μηνών, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Μετά το πέρας της ως άνω περιόδου, η
παρούσα σύμβαση λήγει αυτοδικαίως, χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης.

24.

Ο Ωφελούμενος πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση, ως επιβαίνων, για χρονικό
διάστημα πέντε (5) μηνών, στο πλαίσιο του «Πιλοτικού Προγράμματος για την ενίσχυση
της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών - ΝΕΑΡΧΟΣ» με έναρξη την ………………....…
και

λήξη

την

………………..……,

επί

του

πλοίου

………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

(Τύπος, Όνομα, Σημαία, Λιμένας Νηολογήσεως, Δ. Δ. Σ., ΙΜΟ Number, Χωρητικότητα,
Ιπποδύναμη Μηχανής) του και σε καμία περίπτωση δεν παρέχει ναυτική εργασία.
25.

Ο Ωφελούμενος δεν θα καταλαμβάνει οργανική θέση πληρώματος στα υπό ελληνική
σημαία πλοία, ενώ στα υπό ξένη σημαία πλοία όπου η ασφαλής τους σύνθεση
προσδιορίζεται από το Έγγραφο Ελάχιστης Ασφαλούς Στελέχωσης (Μinimum Safe
Manning Document) ο Ωφελούμενος δεν θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτή, αλλά η
παρουσία του επί του πλοίου για την έναρξη της πρακτικής του άσκησης θα
πιστοποιείται από το Δικαιούχο του Προγράμματος (Γ.Ε.Ν.Ε.) με τη χορήγηση
«Βεβαίωσης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης Ωφελούμενου» στην Ελληνική και την Αγγλική
γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται στην Αρχή Σημαίας του πλοίου με μέριμνα του
Παρόχου και δε θα δικαιούται ασφαλιστικών εισφορών, παρά μόνο ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και κάλυψης σε περίπτωση σωματικής βλάβης (ασθένεια, ατύχημα, κλπ). Η
σύμβαση αυτή αφορά μόνο στην Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο της κατάρτισης και σε
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του
Ωφελούμενου. Ο Ωφελούμενος αντιμετωπίζεται ως προς τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματά του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και
του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου.

26.

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και η κάλυψη από ασθένεια, ατύχημα, κλπ.
που αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης του Ωφελούμενου καταβάλλονται από
το Δικαιούχο, πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, στον Πάροχο, ο
οποίος τις αποδίδει στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, με την οποία είναι
συμβεβλημένος για την ασφάλιση των επιβαινόντων. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
καθώς και η κάλυψη από ασθένεια, ατύχημα, κλπ. του ωφελουμένου, κατά τη διάρκεια
της πρακτικής του άσκησης, με την ιδιότητα του επιβαίνοντα ρυθμίζεται σε κάθε
περίπτωση από το πλαίσιο κάλυψης μέσω ιδιωτικών φορέων ασφάλισης [Protection &
Indemnity cover of insurance (P&I clubs)] όπως απορρέουν από το σχετικό πιστοποιητικό
ασφάλισης εκάστου πλοίου. Οι σχετικοί πόροι του «Πιλοτικού Προγράμματος για την
ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων νέων ναυτικών-ΝΕΑΡΧΟΣ» είναι αθροιστικοί
στην προαναφερθείσα ιδιωτική ασφάλιση του πλοίου για την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, καθώς και την κάλυψη από ασθένεια, ατύχημα του Ωφελούμενου.

27.

Ο Ωφελούμενος δικαιούται αδείας μέχρι δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κατά τους
πέντε (05) μήνες της Πρακτικής Άσκησης.

28.

Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος διακόψει την Πρακτική Άσκηση με δική του
υπαιτιότητα, πριν από την ολοκλήρωση του 5μηνου, χάνει το δικαίωμα επιχορήγησης στο
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πλαίσιο της παρούσας, ακυρώνεται η επιταγή που έχει παραλάβει και διαγράφεται από
το Μητρώο Ωφελουμένων και η αποζημίωση που θα λάβει ο Επόπτης για το χρονικό
διάστημα που παρείχε τις υπηρεσίες του στον Ωφελούμενο (όπως θα αποδεικνύεται από
τα παραστατικά) θα καθορίζεται αναλογικά με απόφαση του Δικαιούχου.
29.

Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει το πλοίο επί του οποίου θα
πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση του Ωφελούμενου, το χρονικό διάστημα, στο οποίο
ο Ωφελούμενος θα εκτελέσει την πρακτική του άσκηση, το ονοματεπώνυμο του
Επόπτη/Αξιωματικού, καθώς και την ιδιότητά του.

30.

Ο Πάροχος μεριμνά για την ενδιαίτηση του Ωφελούμενου, σύμφωνα με τις Διεθνείς
συμβάσεις περί όρων εργασίας και διαβίωσης επί πλοίου ενδιαίτησης και υγιεινής,
καθώς και για την ασφάλειά του σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες Ασφαλούς
Ναυσιπλοΐας.

31.

Ο Επόπτης είναι υπεύθυνος για το αντικείμενο και την επίβλεψη της πρακτικής άσκησης
του Ωφελούμενου, καθώς και την καθοδήγησή του. Συγκεκριμένα, μεριμνά ώστε οι
ωφελούμενοι αμέσως μετά την επιβίβαση τους επί του πλοίου να εξοικειώνεται με τους
χώρους του και τη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων και να
αναγράφονται στο ημερολόγιο γέφυρας τα πλήρη στοιχεία του ωφελουμένου που
επιβιβάζεται στο πλοίο.

32.

Ο Επόπτης καθορίζει την 8ωρη ημερήσια απασχόληση του ωφελούμενου. Εξαίρεση
δύνανται να αποτελέσουν οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως προσδιορίζονται από το
Άρθρο 8 του Π. Δ. 152 (ΦΕΚ Α΄ 124/23.05.2003) Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας
των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ.

33.

Ο Επόπτης έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει κάθε δέκα (10) ημέρες Πρακτικής
Άσκησης έντυπο «Αναφοράς», που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ημερήσιες παρουσίες,
βάρδιες, άδειες, ημερομηνία αποχώρησης με σχετική αιτιολογία, και να υποβάλει την
«Αναφορά» στο Δικαιούχο και στον Πάροχο. Τέλος, μετά το πέρας της πρακτικής
άσκησης, ο Επόπτης θα καταρτίσει σχετική «Έκθεση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης»,
την οποία θα υποβάλει στον Πάροχο Πρακτικής Άσκησης, εντός 10 ημερολογιακών
ημερών, και αυτός με τη σειρά του θα την υποβάλει στο Δικαιούχο, εντός 10
ημερολογιακών ημερών, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

34.

Σε περίπτωση διακοπής δρομολογίων, ετήσιας επιθεώρησης, προγραμματισμένου
δεξαμενισμού κλπ., ο Πάροχος υποχρεούται να δηλώσει εναλλακτικό πλοίο, εντός επτά
(7) ημερολογιακών ημερών, στο οποίο θα συνεχιστεί η πρακτική άσκηση του
ωφελούμενου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, ο ωφελούμενος θα πραγματοποιήσει το
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υπόλοιπο της Πρακτικής Άσκησής του σε πλοίο που θα οριστεί από τον Πάροχο με την
έναρξη της επόμενης δρομολογιακής περιόδου ή για την επόμενη περίοδο
δραστηριοποίησης του πλοίου, δηλώνοντας εκ νέου τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης,
που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο αυτό. Σε κάθε περίπτωση το διάστημα που θα
μεσολαβήσει ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο τμήμα Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών
35.

Σε περίπτωση, όπου ο Πάροχος αδυνατεί τεκμηριωμένα να διαθέσει στον Ωφελούμενο
εναλλακτικό πλοίο για τη συνέχιση της Πρακτικής του Άσκησης, σύμφωνα με τα
παραπάνω, ο Δικαιούχος μεριμνά για την τοποθέτησή του ωφελούμενου σε πλοίο άλλου
Πάροχου Πρακτικής Άσκησης του Μητρώου Παρόχων Πρακτικής Άσκησης.

36.

Ο Πάροχος μετά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του Ωφελουμένου έχει την
υποχρέωση να υποβάλει στο Δικαιούχο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή την «Έκθεση
Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης» του Ωφελούμενου, τη Δήλωση καταβολής της
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, καθώς και της κάλυψης από ασθένεια, ατύχημα, κλπ,
στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, με την οποία είναι συμβεβλημένος και τα
αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής τους και τη Δήλωση καταβολής της αποζημίωσης
στον Επόπτη και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής της.

37.

Σε περίπτωση που η Πρακτική Άσκηση του Ωφελούμενου διακοπεί για λόγους ανωτέρας
βίας (ασθένεια, ατύχημα, πλόες σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως ειδικότερα
προβλέπονται στο αρ. 5 του ν. 4058/2012 ΦΕΚ Α,63, και στο αρ. 4 της υπ’ αρ. 641.36-2/12
ΦΕΚ Β, 1338, κ.α.), ο Δικαιούχος αποφασίζει και μεριμνά για τις διαδικασίες συνέχισης ή
μη αυτής (π.χ. ανάγκη παλιννόστησης, εκ νέου τοποθέτηση σε πλοίο αφού εκλείψουν οι
λόγοι ανωτέρας βίας κλπ.).

38.

Ο Δικαιούχος θα παρέχει στον Ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης, που θα αφορούν
αποκλειστικά στη λειτουργία του Προγράμματος, από το Γραφείο Υποδοχής (HELPDESK)
του Δικαιούχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης

39.

Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή του Δικαιούχου στην τριμερή Σύμβαση δεν υποκαθιστά
τις κατά νόμο υποχρεώσεις και ευθύνες των εταίρων της Σύμβασης.

40.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του Ωφελούμενου, καταβάλλεται σε
αυτόν από τον Δικαιούχο το εκπαιδευτικό επίδομα της κατάρτισής του. Ο Ωφελούμενος
ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το Δικαιούχο, πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στον
τραπεζικό του λογαριασμό, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

41.

Η αποζημίωση του Επόπτη καταβάλλεται από τον Δικαιούχο στον Πάροχο, βάσει των
όρων της Πρόσκλησης. Ο Επόπτης Πρακτικής Άσκησης ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από
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το Δικαιούχο, πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του
Παρόχου Πρακτικής Άσκησης.
42.

Η επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει ανάμεσα στον Ωφελούμενο και στον Πάροχο
γίνεται με βάση το δίκαιο του Κράτους σημαίας του πλοίου.

43.

Ο Πάροχος και ο Δικαιούχος έχουν το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των
προσωπικών στοιχείων του Ωφελούμενου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αποκλειστικά
για το σκοπό της παρούσας.

44.

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, σύμφωνα με τον Οδηγό Ελέγχου που έχει εκδοθεί
σχετικά από το Δικαιούχο, ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συνεργαστεί με τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που τυχόν
του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στο παρόν Πρόγραμμα.

45.

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, σύμφωνα με τον Οδηγό Ελέγχου που έχει εκδοθεί
σχετικά από το Δικαιούχο, ο Πάροχος και ο Επόπτης υποχρεούνται να συνεργαστούν με
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα
στοιχεία που τυχόν τους ζητηθούν.

46.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της
κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση), να παρακολουθεί την κατάσταση των
ωφελουμένων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, όσον αφορά στην πρόσβασή τους στην
αγορά εργασίας.

47.

Ο Ωφελούμενος υποχρεούται, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση
συμμετοχής του στο Πρόγραμμα (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση), να
ενημερώνει το Δικαιούχο για οποιαδήποτε τροποποίηση, όσον αφορά την εργασιακή του
κατάσταση.

48.

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται και θα εφαρμόζουν, επίσης, όλες τις ειδικότερες
οδηγίες, που αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα για την υλοποίηση του
Προγράμματος http://www.voucher.gov.gr καθώς και της ιστοσελίδας του Δικαιούχου,
http://www.generg.gr

49.

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να διατηρήσουν την παρούσα μέχρι την 31.12.2020 και
να την επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση ελέγχου στα αρμόδια όργανα.

Η παρούσα περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων.
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Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και ένα για τα
αρχεία της Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔ κατά τους όρους της Πρόσκλησης.

………….. ..…/……./….. (τόπος, ημερομηνία)

Οι συμβαλλόμενοι
Για το ΓΕΝΕ

Για τον Πάροχο

Ο/η ωφελούμενος/η

Ο Διευθυντής

Ο Νόμιμος

Ονοματεπώνυμο

Εκπρόσωπος
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Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, (υπογραφή)
υπογραφή, σφραγίδα)

Μπικάκης Βασίλειος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: ………………………..
ΑΠΟ …………………….… ΜΕΧΡΙ ...........................................................................................................
ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ : ....................................................................................................................................
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ...............................................................................................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ : ..........................................................................................
ΚΑΥΑΣ : ............................................................................................................................................
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : .......................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.........................................................................................................................................................

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ

ΩΡΕΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
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ΑΔΕΙΑ: ΑΠΟ …………………..… ΜΕΧΡΙ …………………………..
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: NAI / OXI
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ…………………………………….
ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: ………………………………………………..

Ο Επόπτης Πρακτικής Άσκησης :
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή/Σφραγίδα Πλοίου

Υπογραφή ασκούμενου
:
:

Ημ/νια

:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ)
ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ .........................................................................................................................................
ΤΗΣ ETAIΡΕΙΑΣ ....................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ..............................................................................................
ΚΑΥΑΣ .................................................................................................................................................
Καθήκοντα που του/της ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Αξιολόγηση Ωφελούμενου (1:Ανεπαρκής, 2:Ουδέτερος, 3:Καλός, 4:Πολύ Καλός, 5:Άριστος)
Στην τήρηση ωραρίου

Συνεπής

1

2

3

4

5

Στην επικοινωνία

Εύκολη

1

2

3

4

5

Στη συμπεριφορά

Σωστή

1

2

3

4

5

Στην ποιότητα/ακρίβεια του
έργου που του/της ανατέθηκε
Στην αποτελεσματικότητα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Στο ενδιαφέρον για εργασία

1

2

3

4

5

Επάρκεια
Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων

1

2

3

4

5
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Γενικά Σχόλια προφίλ ωφελούμενου ή άλλες παρατηρήσεις

Ο Επόπτης Πρακτικής Άσκησης :
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή/Σφραγίδα Πλοίου
Ημ/νια

:
:
:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/Ν.Ε.: ............................................................
...............................................................................................................................................
1.ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ: ..............................................................................................................

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΚΑΥΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1
2
3
4
5
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2.ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ: ..............................................................................................................

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΚΑΥΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1
2
3
4
5
* Σε περίπτωση που ο Πάροχος Πρακτικής Άσκησης διαθέσει περισσότερα πλοία, ο παραπάνω Πίνακας
επαναλαμβάνεται μέχρις εξαντλήσεως των διατιθέμενων πλοίων.

Ο Εκπρόσωπος του Παρόχου Πρακτικής Άσκησης
Υπογραφή/Σφραγίδα Ναυτιλιακής Εταιρείας
Ημ/νια

:
:
:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Φωτογραφία (Υποχρεωτικά)
Βιογραφικό Σημείωμα
Ναυτικού

Προσωπικές Πληροφορίες
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Μ.Ε.Θ.
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Κινητό:

Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Υπηκοότητα
Ημερομηνία Γέννησης
Οικογενειακή Κατάσταση
Ημερομηνία έκδοσης
Ναυτικού Φυλλαδίου
Επιθυμητή Θέση Εργασίας/
Τύπος Πλοίου
Επαγγελματική Εμπειρία
Τελευταίας Απόλυσης
Χρονολογίες
Ειδικότητα
Τύπος- Επωνυμία Πλοίου
Επωνυμία Ναυτιλιακής
Εταιρείας
Συνολικά Έτη Θαλάσσιας
Υπηρεσίας
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Χρονολογίες
Τίτλος του Πιστοποιητικού
Επωνυμία Οργανισμού
Πιστοποίησης/Εκπαίδευσης
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Ατομικές Δεξιότητες και
Ικανότητες
Μητρική Γλώσσα
Άλλες Γλώσσες
Ικανότητα Ανάγνωσης

ΑΡΙΣΤΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΚΑΛΑ

Ικανότητα Γραφής

Ικανότητα Ομιλίας

Τεχνικές Δεξιότητες Διεξοδική τεχνική γνώση σχετικά με συγκεκριμένους μηχανισμούς ή
μηχανήματα ή ειδικούς τομείς
Γνώση Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
Άλλες Δεξιότητες

Πρόσθετες Πληροφορίες
Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Αναφέρετε εδώ οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα και ικανότητα που
θεωρείτε ότι συνιστούν πλεονέκτημα
Πρόσωπα που μπορούν να δώσουν συστάσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ-ΝΕΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΝΕΩΝ

ΑΝΕΡΓΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/04

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
www.voucher.gov.gr ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.generg.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/04 - ΤΕΤΑΡΤΗ 15/05

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ/ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/04

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΠΕΜΠΤΗ 16/05-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/04-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/05

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ (Ν.Ε.)
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ΔΕΥΤΕΡΑ 27/05-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/06

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/06- ΠΕΜΠΤΗ 13/06

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/06-ΚΥΡΙΑΚΗ 16/06

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/06

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ 18/06-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/06

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κ.Ε.Κ. ΑΠΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ &
ΔΙΑΝΟΜΗ VOUCHER

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/07-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/07

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κ.Ε.Κ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/07-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/07

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/07-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/08

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ –
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ -ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ-ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 05/08

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ1
Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.Ν.Ε.), που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Νοταρά
αριθ. 141, Τ.Κ. 185 36, με ΑΦΜ: 090315995, Δ.Ο.Υ.: Γ΄ Πειραιώς, και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΕΝΕ,
……………………………………………………………………………………………………..,Βεβαιώνει ότι
ο/η ………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………...
(Όνομα -Επώνυμο Ωφελούμενου, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός)
κάτοικος ……………………………………….……, οδός …………………………….., αριθ. ……..…….…., με Α.Δ.Τ.
…………………………….., με Αρ .Διαβατηρίου ……………………………….………, ΜΕΘ ……………...….., ΚΑΥΑΣ
………………………
πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση, ως επιβαίνων, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών,
στο πλαίσιο του «Πιλοτικού Προγράμματος για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων
νέων ναυτικών - ΝΕΑΡΧΟΣ» με έναρξη την ………………....… και λήξη την ………………..……, επί του
πλοίου
…………………….………………………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………
(Τύπος, Όνομα, Σημαία, Λιμένας Νηολογήσεως, Δ. Δ. Σ.,

ΙΜΟ Number, Χωρητικότητα,

Ιπποδύναμη Μηχανής)
της Ν.Ε, με την επωνυμία………………………………………………………………………
που εδρεύει ………………………………………………………………………………………
και εκπροσωπείται από τον/την …………………………………………….……………….

και σε

καμία περίπτωση δεν παρέχει ναυτική εργασία.
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ (όνομα-επώνυμο-υπογραφή)

1

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται προκειμένου να υποβληθεί στην Αρχή Σημαίας του πλοίου με μέριμνα του
Παρόχου Πρακτικής Άσκησης/Διαχειρίστριας Εταιρείας για έγκριση επιβίβασης του Ωφελουμένου προς έναρξη
της Πρακτικής του Άσκησης.
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