«Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF/2014/001 EL/NUTRIART»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)
ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “NUTRIART” ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(NEETs) στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και ειδικότερα
στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας.
Υποβολή αιτήσεων:
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05/01/2015 στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr
Διάρκεια υλοποίησης: έως 20 Απριλίου 2016
Προϋπολογισμός: δεν θα υπερβεί τα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες και επτακόσια
πενήντα ευρώ (2.400.750,00 €)
Χρηματοδότηση: Η Ενέργεια «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
“NUTRIART”» αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου έργου με κωδικό ΕGF/2014/001
EL/NUTRIART) και τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση NUTRIART S.A.» και
συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από το Εθνικό Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. Έργου:2015ΣΕ03420000).

Αθήνα,
Δεκέμβριος 2015
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Σύνοψη της πρόσκλησης
Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ως
Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης,
σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού,
Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015), στο
πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου (εφεξής Έργο) με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών που
Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) – Περίπτωση NUTRIART» και με κωδικό EGF/2014/001 EL/NUTRIART, εγκρίνει και
εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενέργεια Γ του ως
άνω έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Nutriart” ΠΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».
Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING
VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων,
ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά
εργασίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά
αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο
πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ
που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης»
στο πλαίσιο της παρούσας (ιστοσελίδα Ενέργειας http://www.voucher.gov.gr/ ).
Ωφελούμενοι της Ενέργειας έχουν δικαίωμα συμμετοχής να είναι αποκλειστικά, οι πρώην
εργαζόμενοι της εταιρείας «Nutriart» καθώς και οι νέοι άνεργοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών
που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), οι οποίοι
συμμετέχουν στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου και από τα
αποτελέσματα αυτής (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών) προέκυψε η εγγραφή τους στο
«Μητρώο Ωφελουμένων» της παρούσας.
Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει έγγραφο με προσωπικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής
Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για να επιλέξει, στη συνέχεια, τον
πάροχο κατάρτισης στον οποίο θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.
Η Ενέργεια της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) περιφέρειες της χώρας, στην
Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία.
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Το φυσικό αντικείμενο της Ενέργειας, το οποίο είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση
προγράμματος κατάρτισης 300 ωρών από κάθε ωφελούμενο που θα συμμετέχει, θα
πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως τις 20 Απριλίου 2016.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ενέργειας (στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης) δε
θα υπερβεί το ποσό των 2.400.750,00 €.

Θεσμικό πλαίσιο
Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ),
Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης,
σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού,
Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) έχοντας
υπ’ όψιν τις διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1927/2006.
2. Του Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/ Τεύχος
Α/ 23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/ 2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση
των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και
συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 63 με
τίτλο: «Τροποποίηση του άρθρου 45 του Ν. 4314/2014».
4. Της με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015)
Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με
θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης
και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 20142020» και ειδικότερα του Άρθρου 8 αυτής.
5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Τεύχος Α/ 8-08-2014) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
6. Της αίτησης με κωδικό EGF/2014/001 EL/NUTRIART, την οποία υπέβαλε η Ελλάδα
για χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.
7. Της με αρ. C (2014) 698/25-09-2014 Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κινητοποίηση του
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο
13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία,
τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
(αίτηση EGF/2014/001 EL/NUTRIART από την Ελλάδα).
8. Της με αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΚΤ: 4.34246/οικ. 3.1742/16-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΤΧΒΛ-ΘΙΔ)
Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΥΣΕΚΤ για την υποβολή
προτάσεων των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – EGF/2014/001 EL/NUTRIART.
9. Tης με αρ. πρωτ.: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 5398/16-01-2015 (αρ. πρωτ. Εισερχομένου ΕΥΣΕΚΤ:
5.1334/3.104/16-01-2015) υποβληθείσας πρότασης από τον δυνητικό Φορέα με
την επωνυμία: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ» και με διακριτικό τίτλο:
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
10. Των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σύμφωνα με τα πρακτικά της από 05-022015 και 13-02-2015 Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, που συστάθηκε και
λειτούργησε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5.2163/οικ. 3.123/23-01-2015 (ΑΔΑ:
ΩΔΗΩΦ-Σ3Χ) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
11. Της απόφασης με αριθ. 5.13935/οικ. 3.377/21-05-2015 (ΑΔΑ: Ψ7ΣΡ465ΦΘΘΦΧΧ) του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα:
«Αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης για υποβολή
προτάσεων των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)» - EGF/2014/001 EL/NUTRIART».
12. Της με αρ. πρωτ.: 5.15524/οικ. 3.415/05-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΒΞΡ465ΦΘΘ-725)
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με
θέμα: «Έγκριση υλοποίησης Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το
“Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)” – EGF/2014/001
EL/NUTRIART, από το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), με την ιδιότητα του
Δικαιούχου» με συνημμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
13. Της με αρ. πρωτ.: 5.26075/5.20317/26-10-2015 (ΑΔΑ: 68ΑΙ465Θ1Ω-ΗΙ4)
Τροποποίησης της με αρ. πρωτ.: 5.15524/οικ. 3.415/05-06-2015 Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Έγκριση
υλοποίησης Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το “Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)” – EGF/2014/001 EL/NUTRIART, από
το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), με την ιδιότητα του Δικαιούχου» με
συνημμένο το τροποποιημένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
14. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.4242/2014 (ΦΕΚ Α'50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και
τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Την από 27/08/2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού για τη Συλλογική Απόφαση Ε0342 ΤΡΟΠ.0 του ΠΔΕ έτους 2015
σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε το έργο με κωδικό: 2015ΣΕ03420000 και
τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση NUTRIART S.A.
(EGF/2014/001 EL/NUTRIART).
15. Του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις.
16. Του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄163), όπως ισχύει σήμερα.
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17. Της υπ. αριθμ. 1.5188/οικ. 3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008
(ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ
1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης
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).
18. Του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, Τεύχος Α, 30 Ιανουαρίου 2013) «Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες
διατάξεις». Του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Οργάνωση
του
Ινστιτούτου
Τεχνολογίας
Υπολογιστών
και
Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
19. Tου Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 22/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016».
20. Του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
21. Του ΦΕΚ 18/25-01-2013,Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης
Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης
μεταξύ
του
Ευρωπαϊκού
Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση
αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή
των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.
22. Του Νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και
ειδικότερα το Άρθρο 26 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων
με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων»
23. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» και ειδικότερα το Τμήμα εννέα της Οδηγίας με
τίτλο «ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ» (1.7. Χώροι διδασκαλίας,
1.7.4. εγκαταστάσεις ξενόγλωσσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
φροντιστήρια κλπ).
24. Του ΦΕΚ 107/09-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4152, Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
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25. Της υπ΄αριθμ. 121929/Η/31.7.2014 ((ΦΕΚ Β' 2123/01-08-2014)), Διαδικασία
πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης
πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και
αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.
26. Της περίπτωσης ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 «(ΦΕΚ
Α΄248) «Κώδικας ΦΠΑ».
27. Του υπ’ αρ 7534/504/11-3-2009 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με το οποίο πιστοποιείται η διαχειριστική
επάρκεια του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
28. Της υπ’ αρ. 19/1/09 Απόφασης του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο
Κανονισμός Προμηθειών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
29. Του άρθρου 7 του καταστατικού για τον Ορισμό νόμιμου εκπροσώπου του ΙΝΕ
ΓΣΕΕ.
30. Του υπ. αριθμ. 6815 26/10/2015 τροποποιημένου Σύμφωνου Αποδοχής Όρων
της Απόφασης Έγκρισης και Υποχρεώσεων του φορέα στον οποίο εκχωρείται
μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης για την υλοποίηση Ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Προσαρμογής
στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).
31. Του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην υλοποίηση
και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων.
32. Της με αρ. πρωτ.: 5.30697/3.1048, 16/12/2015, σύμφωνης γνώμης της ΕΥΣΕΚΤ,
για τη δημιουργία μικτών τμημάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων.
33. Της με αρ. πρωτ.: 5.30876/5.23997, 16/12/2015, προέγκρισης της ΕΥΕ-ΕΚΤ της
πρόσκλησης για την Ενέργεια Γ με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
“NUTRIART” ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
34. Της από 17/12/2015 απόφασης Δ.Σ. του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για την έγκριση της
πρόσκλησης της Ενέργειας Γ με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
“NUTRIART” ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».
εγκρίνει και εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο:
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ
ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “NUTRIART” ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20142020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
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1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.1 Ορισμοί
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την εφαρμογή του συστήματος
επιταγών κατάρτισης (training voucher) κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ.
1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
(ΑΔΑ: 4ΑΘ3Λ-ΕΟ), όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε
πρώην εργαζόμενους της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και σε νέους ανέργους ηλικίας 15
έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).
Πρόκειται για το μοντέλο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, σύμφωνα με το οποίο ο
ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον Φορέα που παρέχει το θεματικό
αντικείμενο κατάρτισης, το οποίο έχει προκύψει μετά από τη διάγνωση των αναγκών του
ωφελουμένου, υπό την προϋπόθεση ότι:
α. οι φορείς παροχής της κατάρτισης έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφεξής)
β. τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις θεματικές
ενότητες που προδιαγράφονται από πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, καθώς
και με βάση τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελούμενων για το οποίο θα
υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης.
Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών του συστήματος επιταγών
κατάρτισης (training voucher) καθώς και άλλων εννοιών της παρούσας Πρόσκλησης,
παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί.
Πρόγραμμα κατάρτισης με επιχορήγηση: οι υπηρεσίες κατάρτισης που θα
παρασχεθούν στους ωφελούμενους από τους πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
πάροχους κατάρτισης, σύμφωνα με την προκαθορισμένη τιμολόγησή τους, στο πλαίσιο
της παρούσας.
Επιταγή Κατάρτισης (training voucher): Η επιταγή κατάρτισης (κάθε επιταγή φέρει
μοναδικό ατομικό κωδικό) αφορά σε οικονομική αξία ποσού ύψους δύο χιλιάδων
επτακοσίων ευρώ (2.700,00€), το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών
κατάρτισης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι από τους παρόχους κατάρτισης. Ο
κωδικός επιταγής κατάρτισης παράγεται από το σύστημα (από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα Voucher.gov.gr) μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του ωφελούμενου.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τον πάροχο κατάρτισης.
Χρόνος ισχύος του Κωδικού επιταγής κατάρτισης: από την έκδοσή του μέχρι
20/4/2016.
Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση
και πρακτική άσκηση. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των επτά ευρώ και
πενήντα λεπτών (7,50€) ανά ώρα κατάρτισης (μικτό ποσό), συνολικά δύο χιλιάδες
διακόσια πενήντα ευρώ (2.250,00€), το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Ενέργειας
από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης, μετά την
ολοκλήρωσή του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
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Μητρώο ωφελούμενων: το Μητρώο, που έχει συγκροτηθεί από πρώην
εργαζόμενους/ες της «Nutriart», καθώς και νέους ανέργους ηλικίας 15 έως 29 ετών που
βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), οι οποίοι θα λάβουν
κωδικό επιταγής κατάρτισης για να πληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης που θα
παρακολουθήσουν, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, καθώς και το
εκπαιδευτικό επίδομα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, στις Περιφέρειες Αττικής,
Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
Μητρώο Πιστοποιημένων παρόχων κατάρτισης: Το Μητρώο στο οποίο θα εγγραφούν
οι πάροχοι κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να παρέχουν στους
ωφελούμενους τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα.
Πάροχος Κατάρτισης: Κάθε πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ο
οποίος είναι αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου 2, σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και
σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36.
Επαγγελματικό Περίγραμμα: το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών
λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας
ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται
για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.
Θεματικό Αντικείμενο: το αντικείμενο κατάρτισης, το οποίο προσδιορίζεται στην
παρούσα με βάση τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελούμενων και για το
οποίο θα υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης. Το αντικείμενο κατάρτισης θα συνδέεται και
θα συνδυάζεται, όπου αυτό είναι εφικτό, με πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
επαγγελματικό περίγραμμα.
Τμήμα /Πρόγραμμα Κατάρτισης: συγκροτείται από έναν αριθμό 5 έως 25
ωφελούμενων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο πάροχος
κατάρτισης μπορεί να συγκροτήσει περισσότερα του ενός τμήματα, με ωφελούμενους ή
και άλλα φυσικά πρόσωπα, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων και των
πιστοποιημένων αιθουσών του.
Ειδική ιστοσελίδα: Η ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr/ , η
οποία αφορά στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα, μέσω της οποίας θα γίνει η
διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της Ενέργειας (όπως υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης, παρακολούθηση της υλοποίησης της,
κ.λπ.), καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την παρούσα Πρόσκληση και
Ενέργεια.
Γραφείο Υποδοχής (Help Desk): Το γραφείο θα λειτουργήσει στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ
αποκλειστικά για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ωφελουμένων και των παρόχων
κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
Ενέργεια: Το σύνολο των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας
Πρόσκλησης.
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Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής
Διαχείρισης: Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση της υλοποίησης της
Ενέργειας Γ του Έργου.

1.2 Περιγραφή της ενέργειας
1.2.1.Αντικείμενο της Ενέργειας
Το έργο έχει ως στόχο την παροχή έκτακτης υποστήριξης σε απολυμένους εργαζόμενους
της εταιρείας «Nutriart», καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) στις περιφέρειες Αττικής,
Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
Στο πλαίσιο της Ενέργειας Α του Έργου πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη προσέγγιση
για τη δημιουργία και εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για κάθε ένα άτομο
ξεχωριστά, την ενδυνάμωσή του, τον προσανατολισμό του σε τομείς και δράσεις
απασχόλησης και τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων σε γνώσεις και
δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης.
Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης αποτελεί η Ενέργεια Γ και ειδικότερα η Ενέργεια
Γ.1 Επαγγελματική Κατάρτιση η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής
κατάρτισης σε κατ' ανώτατο όριο 485 άτομα, 241 πρώην εργαζόμενους της εταιρείας
«Nutriart», καθώς και σε 244 νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με την προϋπόθεση ότι είναι:
 άνεργοι,
 απασχολούμενοι σε θέση εργασίας μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής
απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα και
 Αυτοαπασχολούμενοι
και συμμετέχουν στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.
Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν μέσω επιταγής κατάρτισης σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας.

1.2.2 Αντικείμενα κατάρτισης
Αντικείμενο κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε προεπιλεγμένα
οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
ή η ισχυροποίηση της θέσης των ωφελούμενων - είτε αυτοί είναι άνεργοι είτε εργάζονται
σε επισφαλείς θέσεις εργασίας - ή/και η ανοδική κινητικότητά τους στην αγορά εργασίας.
Η επιλογή των θεματικών αντικειμένων πραγματοποιήθηκε, κατά τη διάρκεια της
Ενέργειας Α΄ «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου, μετά από διερεύνηση των
εκπαιδευτικών αναγκών, σε όλους τους ωφελουμένους, βάσει των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων τους λαμβάνοντας
υπόψη, τόσο τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας όσο και τις εξελίξεις και τις
προοπτικές απασχόλησης στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
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Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών το καθένα, αφορούν στα ακόλουθα
θεματικά αντικείμενα:
1. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (με έμφαση: ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER DEVELOPER / VIDEO GAMES)
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
5. ΜΑΓΕΙΡΑΣ- ΜΠΑΡΜΑΝ- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-LOGISTIC MANAGEMENT
7. ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ
13. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
15. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
16. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
17. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ
18. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ
19. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
20. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
22. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
23. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
24. ΚΟΜΜΩΤΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
25. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
26. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΤΙΤΗ

1.2.3 Μητρώο Παρόχων κατάρτισης
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης πιστοποιημένους από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο
παρόχων κατάρτισης που θα συγκροτήσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης μπορούν να εγγραφούν οι πιστοποιημένοι πάροχοι
κατάρτισης, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία,
στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr έως 05 Ιανουαρίου 2016.

1.2.4 Μητρώο Ωφελούμενων
Οι ωφελούμενοι της Ενέργειας έχουν ήδη επιλεγεί στο πλαίσιο του Έργου που εντάσσεται
η παρούσα Ενέργεια, και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων. Οι ωφελούμενοι
συνολικά 485 άτομα (241 πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «Nutriart», καθώς και 244
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νέοι άνεργοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης), που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
συμμετέχουν στις δράσεις της Ενέργειας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1.2.5 Υλοποίηση της Ενέργειας – Σύστημα επιταγών κατάρτισης
Κάθε ωφελούμενος που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων δικαιούται να λάβει
προσωπική επιταγή κατάρτισης με την οποία αποκτά το δικαίωμα να καταρτιστεί σε
θεματικό αντικείμενο που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές του ανάγκες και σε πάροχο
κατάρτισης που θα επιλέξει από το σχετικό Μητρώο παρόχων κατάρτισης.
Μέσω της επιταγής ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τις
υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στον ωφελούμενο. Επίσης το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα καταβάλει
στους ωφελούμενους, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης καθώς και των διαδικασιών,
που ορίζονται στην παρούσα, το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο επίσης χρηματοδοτείται
από την Ενέργεια.
Οι όροι υλοποίησης του συστήματος επιταγών κατάρτισης αναφέρονται στο κεφ.3 της
παρούσας ενώ οι όροι και η διαδικασία ολοκλήρωσης της Ενέργειας αναφέρονται στο
κεφ. 7 της παρούσας.

1.2.6 Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (ωφελουμένων και παρόχων
κατάρτισης)
Η ενημέρωση προς τους ωφελούμενους θα πραγματοποιηθεί αρχικά από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το
οποίο αναλαμβάνει να ειδοποιήσει ατομικά τους ωφελούμενους για την έναρξη της
Ενέργειας της κατάρτισης και να τους καλέσει για την παραλαβή του προσωπικού
Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Για την παραλαβή του
απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου του
Ωφελούμενου.
Κάθε περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, τόσο των ωφελούμενων όσο και των
παρόχων κατάρτισης, για την ενέργεια θα γίνεται σύμφωνα με το κεφ. 10,
αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr ) του συστήματος
επιταγών κατάρτισης που λειτουργεί για το σκοπό αυτό.
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και η Αρχή Διαχείρισης, εφόσον απαιτηθεί, μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα
παρέχουν συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, σε κάθε στάδιο υλοποίησης της
Ενέργειας.
Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρίζονται στην ειδική ιστοσελίδα είναι
υποχρεωτική. Στην παραπάνω ειδική ιστοσελίδα, κάθε πάροχος κατάρτισης, που θα
εγγραφεί στο Μητρώο θα δημιουργεί έναν ατομικό λογαριασμό (personal account) μέσω
του οποίου θα πραγματοποιείται η συνεχής παρακολούθηση της ροής των προγραμμάτων
κατάρτισης, που θα υλοποιεί.

1.2.7 Διάρκεια της Ενέργειας
Η υλοποίηση της Ενέργειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Απριλίου 2016.
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1.2.8 Προϋπολογισμός – Γεωγραφική κατανομή –Αριθμός ωφελούμενων
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ενέργειας (συμπεριλαμβανόμενων
εκπαιδευτικών επιδομάτων) δεν θα υπερβεί το ποσό των 2.400.750,00 €.

και

των

Το ωριαίο κόστος της κατάρτισης ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των εννέα ευρώ
(9,00€ μη συμπεριλαμβανόμενου και του εκπαιδευτικού επιδόματος) και η οικονομική
αξία της επιταγής κατάρτισης στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00 €)
περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και εξόδων.
Επισημαίνεται ότι στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης:
α) ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ,
β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και
γ) ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ),
δ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να καλύψουν τα έξοδα των εξετάσεων τα οποία
αφορούν στην πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκομίσουν οι ωφελούμενοι.
Το ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό
των επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50€) και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε
ωφελούμενο στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00€)
περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Ο προϋπολογισμός της Ενέργειας συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020
και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του Προϋπολογισμού και του αριθμού
επιταγών κατάρτισης ανά Διοικητική Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η Ενέργεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΩΗΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
NUTRIART

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΕΤS

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.648.350,00€
722.700,00€

167
68

166
78

333
146

29.700,00€
2.400.750,00€

06
241

244

06
485

Οι ωφελούμενοι διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω διοικητικές περιφέρειες.
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1.3 Γενικοί όροι:
1.
Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με
οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο στη διαδικασία αυτής.
2.
Η συμμετοχή στη διαδικασία, που περιγράφεται στην παρούσα, συνεπάγεται την
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.
3.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο της παρούσας συνιστά εξουσιοδότηση
προς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του
αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος.
4.
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της
Αρχής Διαχείρισης για την υλοποίηση των Ενεργειών, θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι
απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο1 και τους όρους της παρούσας.
5.
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και η Αρχή Διαχείρισης επιφυλάσσονται για τη διενέργεια ελέγχων
επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν, από όσους συμμετέχουν στη
διαδικασία, που περιγράφεται στην παρούσα2.
6.
Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000
(Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.
Οι ωφελούμενοι που εντάχθηκαν στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν αποκλειστικά
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα και οφείλουν να τηρούν
τις ανάλογες διαδικασίες για την άσκησή τους.
8.
Οι πάροχοι κατάρτισης, που θα ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης
υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», όπως ορίζεται στην
υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση
και κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε
με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης 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» καθώς και αποκλειστικά τα δικαιώματα που ορίζονται στην παραπάνω και
στην παρούσα.
9. Οι κατευθύνσεις και οδηγίες καθώς και οι διαδικασίες καταχωρούνται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ
και
την
Αρχή
Διαχείρισης,
εφόσον
υφίστανται,
στην
ειδική
ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και η
Αρχή Διαχείρισης δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τόσο
τους ωφελούμενους όσο και τους παρόχους κατάρτισης.
10. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της Ενέργειας με
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, τουλάχιστον τρία
1

Και ειδικότερα τα Άρθρα 7 και 8 της με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-072015) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού,
Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 20142020»
2
Και ειδικότερα το Άρθρο 20 της με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015)
ΚΥΑ
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χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου, τον οποίο οφείλουν να τον έχουν διαθέσιμο σε
περίπτωση ελέγχου.
11. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ καταβάλλει την αμοιβή των παρόχων κατάρτισης καθώς και το
εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελούμενων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
χορηγηθεί στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ από το αρμόδιο υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις που
προβλέπονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ενέργειας Γ.
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2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2.1 Μητρώο
μητρώο

Ωφελουμένων,

δικαίωμα

συμμετοχής

στο

Το Μητρώο Ωφελουμένων έχει συγκροτηθεί από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τους ωφελούμενους
που
συμμετέχουν
στο
πλαίσιο
του
Έργου
«Υλοποίηση
Ενεργειών
που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) EGF/2014/001 EL/NUTRIART». Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ενέργεια για τους
ωφελούμενους (241 πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «Nutriart», καθώς και 244 νέοι
άνεργοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης) αποτελεί να είναι:
 άνεργοι
 απασχολούμενοι σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής
απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα.
 αυτοαπασχολούμενοι
Το Μητρώο έχει τη μορφή πινάκων ανά Δήμο, διοικητική περιφέρεια και ανά
ωφελούμενο. Οι ωφελούμενοι με τη συμμετοχή τους στο Μητρώο έχουν λάβει ένα
μοναδικό κωδικό αριθμό συμμετοχής στην Ενέργεια (ΚΑΥΑΣ). Ο Κωδικός Αριθμός
Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) αποτελεί αποδεικτικό του δικαιώματος
συμμετοχής και θα χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου σε όλα
τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
Οι ωφελούμενοι μπορούν να εντάσσονται σε τμήματα κατάρτισης ανέργων,
εργαζομένων ή αυτοαπασχολουμένων, ανεξαρτήτως της προσωπικής τους
εργασιακής κατάστασης, με την προϋπόθεση ότι, με την ευθύνη του παρόχου,
θα μπορούν να παρακολουθούν κανονικά τις ώρες διδασκαλίας.

2.2 Συμφωνητικό συμμετοχής
Κάθε ωφελούμενος που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων οφείλει να υπογράψει
συμφωνητικό με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι και οι υποχρεώσεις των
ωφελουμένων προκειμένου να συμμετέχουν στην Ενέργεια της κατάρτισης και να
παραλάβει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Οι
ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως για την
παραλαβή του Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), από
τις 18 Δεκεμβρίου 2015 έως και τις 05 Ιανουαρίου 2016, στις δομές του ΙΝΕ
ΓΣΕΕ.

2.3 Διαγραφή Ωφελούμενου
Σε περίπτωση διαγραφής Ωφελουμένου από τον πίνακα του Μητρώου Ωφελουμένων, δεν
καταρτίζεται νέος πίνακας Ωφελουμένων αφού η Ενέργεια αφορά συγκεκριμένους
ωφελούμενους, όσους δηλαδή συμμετέχουν στις ενέργειες του Έργου «Υλοποίηση
Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF/2014/001 EL/NUTRIART», το οποίο υλοποιεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ
ως φορέας εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης. Διαγραφή ωφελούμενου
από το Μητρώο Ωφελουμένων γίνεται σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος ενίσχυσης
και ακύρωσης της επιταγής σύμφωνα με το κεφ. 3.5 της παρούσας.
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2.4 Διαδικασία υποβολής ένστασης σε περίπτωση διαγραφής
ωφελούμενου από το μητρώο ωφελούμενων
Σε περίπτωση διαγραφής Ωφελουμένου από τον πίνακα του Μητρώου Ωφελουμένων, ο
ωφελούμενος έχει το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας
πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία διαγραφής του. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται
εγγράφως στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ υπόψη αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και η οποία αποφαίνεται σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό επί των αντιρρήσεων. Η επιτροπή εξετάζει το εμπρόθεσμο και εν
συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση την οποία
κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις αντιρρήσεις καθώς και στην Αρχή
Διαχείρισης. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις από τον αιτούντα και γενικώς
να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του
αιτούντα. Η επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους.

2.5 Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα δημοσιεύσει τους πίνακες των ωφελούμενων στην ειδική ιστοσελίδα για
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Οι πίνακες του Μητρώου Ωφελουμένων
περιλαμβάνουν μόνον τους Κωδικούς Αριθμούς Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)
και όχι το ονοματεπώνυμο των ωφελουμένων.
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3. ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)
3.1 Χαρακτηριστικά της Επιταγής Κατάρτισης– Οικονομική
αξία
Ο κωδικός επιταγής κατάρτισης ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία, ύψους
2.700,00 ευρώ, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης που
θα παρασχεθούν στους Ωφελούμενους από τα μέλη Μητρώου Παρόχων κατάρτισης, κατά
τους όρους της παρούσας.
Η αξία, που ενσωματώνει η επιταγή κατάρτισης αποτελεί την αμοιβή του παρόχου
κατάρτισης για τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας. 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.

3.2 Καλυπτόμενα κόστη από την επιταγή κατάρτισης
Α. Η αξία της επιταγής κατάρτισης αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα, που θα καταβληθεί
στον πάροχο κατάρτισης- μέλος του Μητρώου παρόχων κατάρτισης - για την παροχή των
υπηρεσιών κατάρτισης προς τον Ωφελούμενο.
Β. Το αντάλλαγμα αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης και όλες
ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτό για την παροχή των υπηρεσιών
του και ιδίως:
 τις αμοιβές των εκπαιδευτών, με τους οποίους ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να
συμβληθεί, για την παροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της παρούσας
 το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο οφείλει να χορηγήσει ο πάροχος
κατάρτισης στον Ωφελούμενο κατά τους όρους της παρούσας
 το κόστος παροχής αναψυκτικών / εδεσμάτων από τον πάροχο κατάρτισης προς
τους Ωφελούμενους κατά τους όρους της παρούσας
 το κόστος μετακίνησης των ωφελούμενων για την παρακολούθηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος
 το κόστος συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης του θεματικού αντικείμενου στο
οποίο θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι
 τις ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο
θα λάβει ο καταρτιζόμενος Ωφελούμενος και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011 ‘’Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και
άλλες διατάξεις’’. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,45% επί του
εκπαιδευτικού επιδόματος, δηλαδή σε εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δεκατρία
λεπτά (145,13) συνολικά ανά άνεργο καταρτιζόμενο Ωφελούμενο. Στις λοιπές
περιπτώσεις
ωφελούμενων
ισχύει
ότι
προβλέπεται
στην
υπ’
αριθμ.
1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Αρθρ.
5.14).
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3.3 Όροι και Διαδικασία χορήγησης και παραλαβής της
επιταγής κατάρτισης
Ο κωδικός επιταγής κατάρτισης (training voucher) παράγεται από το σύστημα
(πλατφόρμα voucher.gov.gr) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των
δικαιολογητικών από τον πάροχο κατάρτισης

3.4 Ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης
Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να εγγραφεί σε πάροχο κατάρτισης και ως εκ τούτου να
ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης του εντός έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσωπικών κωδικών
Αριθμών Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), ήτοι έως τις 16 Ιανουαρίου 2016.
Η Ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται μετά την σύναψη σύμβασης μεταξύ του
καταρτιζομένου και του παρόχου κατάρτισης, ο οποίος είναι μέλος του Μητρώου
παρόχων κατάρτισης, με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα από τον
πάροχο κατάρτισης της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του
ωφελούμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 7.1. Μετά την ενεργοποίηση της
επιταγής και για διάστημα έως δεκαπέντε ημερολογιακές (15) μέρες, ο πάροχος
κατάρτισης οφείλει να υποβάλλει δήλωση έναρξης τμήματος/προγράμματος κατάρτισης
με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα λύεται
αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου και παρόχου κατάρτισης. Οι προθεσμίες των
παραπάνω παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους
λόγους με απόφαση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ που θα ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα.

3.5 Απώλεια δικαιώματος ενίσχυσης – ακύρωση επιταγής
κατάρτισης
Α. Εάν ο Ωφελούμενος δεν προσέλθει να παραλάβει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής
Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) εντός της προθεσμίας χάνει το δικαίωμα ενίσχυσης και
διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελούμενων. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να
παρατείνει με ανακοίνωση του την προθεσμία παραλαβής του εγγράφου με τον
προσωπικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
Β. Επίσης, εάν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των έντεκα (11) ημερών χωρίς
να εκδοθεί κωδικός επιταγής κατάρτισης και να ενεργοποιηθεί κατά τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 3.4, ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής καθώς και ο
κωδικός της επιταγής ακυρώνονται και ο Ωφελούμενος διαγράφεται από το Μητρώο
Ωφελούμενων.
Γ. Εάν κάποιος-α απολέσει την ιδιότητα του ωφελούμενου στο Έργο «Υλοποίηση
Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση» διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουμένων και ο κωδικός
της επιταγής κατάρτισης του ακυρώνεται, εάν έχει ήδη παραχθεί.
Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται για
αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με απόφαση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ μετά από τη σύμφωνη
γνώμη της Αρχής Διαχείρισης, που θα ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα
(http://www.voucher.gov.gr ).
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4.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

4.1 Εκπαιδευτικό επίδομα – προϋποθέσεις λήψης - Αξία
Α. Κάθε ωφελούμενος, εφόσον ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης (κεφ. 7.5)
δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία δύο χιλιάδων
διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00€) περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων.
Β. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης με βάση τα
προβλεπόμενα στην παρούσα, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να λάβει ούτε το
εκπαιδευτικό επίδομα ούτε οποιοδήποτε μέρος αυτού.

4.2 Όροι και
επιδόματος

διαδικασία

καταβολής

του

εκπαιδευτικού

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον Ωφελούμενο θα γίνει από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Η καταβολή θα γίνει με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο
Ωφελούμενος, σε Πιστωτικό Ίδρυμα, και τον οποίο έχει δηλώσει στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ κατά την
διάρκεια συμμετοχής του στο Έργο. Στο λογαριασμό αυτό ο Ωφελούμενος πρέπει να είναι
είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού
λογαριασμού.
Σημείωση: Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον ωφελούμενο από το ΙΝΕ
ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί μετά την καταβολή των αντίστοιχων πόρων από την Αρχή
Διαχείρισης στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
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5. ΠΑΡΟΧΟΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

-

ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΟΧΩΝ

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων κατάρτισης
Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης, και επομένως δικαίωμα
υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης που θα
συγκροτήσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας, έχει:
Α. Α.1) κάθε πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ο οποίος είναι
αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου 2, σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα
με το Ν.4111//2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. Α.2) Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, θα πρέπει
στην δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα
σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός
Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» γ) Είναι δυνατή, για την εξασφάλιση των
προϋποθέσεων της ανωτέρω περίπτωσης (Α.2), η μίσθωση δομών μόνο μεταξύ των
παρόχων που περιγράφονται στην περ. α.1, της παρούσας παραγράφου, δ) Θα
πρέπει να διαθέτει τα οριζόμενα στο κεφ. 5 της παρούσας
B. Κάθε Πάροχος Κατάρτισης μπορεί να συμμετέχει σε όσες διοικητικές Περιφέρειες,
διαθέτει τουλάχιστον μία «Ι∆ΙΑ» ∆ομή.
Γ. Κάθε Πάροχος Κατάρτισης θα πρέπει στη δομή που θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση
να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ
79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους». Ειδικότερα
για τα Κ∆ΒΜ1 απαιτείται να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ
για πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Δ. Οι πάροχοι κατάρτισης που θα περιληφθούν στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης
μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης αποκλειστικά σε πιστοποιημένες
δομές σύμφωνα με τον Ν.4093/2012, όπως ισχύει σήμερα.
Ε. Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης συνιστά ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των όρων της παρούσας, οι οποίοι αποτελούν υποχρεωτικό και
αποκλειστικό περιεχόμενο της σύμβασης, που θα καταρτιστεί μεταξύ του παρόχου
κατάρτισης και του ωφελούμενου, εφόσον ο πάροχος κατάρτισης περιληφθεί στο
Μητρώο παρόχων κατάρτισης.
ΣΤ. Οι πάροχοι κατάρτισης, που θα ενταχθούν στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης για την
υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα υπέχει θέση και
έχει τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου» όπως ορίζονται στην υπ αριθμ.
1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπ‟αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με
τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΣ ή το ΕΣΠΑ 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
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κατάρτισης», καθώς και περιοριστικά τα δικαιώματα, που ορίζονται στην παραπάνω και
στην παρούσα.
Ζ. Στα τμήματα κατάρτισης που θα λειτουργήσουν επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων
προσώπων μη δικαιούχων επιταγών κατάρτισης υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός
αριθμός των συμμετεχόντων στο τμήμα θα είναι μικρότερος ή ίσος των 25 και δεν θα
υπερβαίνει την πιστοποιημένη δυναμικότητα της αίθουσας διδασκαλίας.
Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι όλες οι Ενέργειες που στοχεύουν στην υλοποίηση των
ειδικότερων δράσεων που αφορούν στην παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης στα
απολυμένα άτομα της εταιρείας «NUTRIART ABEE» καθώς και στους νέους ανέργους
ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(NEETs), πρέπει να διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες που, μεταξύ άλλων, έχουν
σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την άμεση θεραπεία
συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή ολόκληρης
της διαδικασίας ανάθεσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της
προετοιμασίας της διαδικασίας, της κατάρτισης των σχετικών εγγράφων, προσκλήσεων
κλπ, της επιλογής των Παρόχων και της υπογραφής των συμβάσεων ανάθεσης του
Έργου, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.
Για τη διασφάλιση των ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι ασυμβίβαστη η συμμετοχή του
ΚΕΚ του «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας, καθώς και οποιουδήποτε
άλλου υποψήφιου παρόχου, που είτε ο ίδιος ή τα μέλη της διοικήσεως του συνδέονται με
οποιοδήποτε τρόπο, με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα, που αποτελούν μέλη του
προσωπικού του «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» ή αποτελούν μέλη των οργάνων της διοίκησης του ή
βρίσκονται σε σχέση συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού με τα πρόσωπα των δυο
προηγούμενων κατηγοριών, ώστε να μην θιγεί η αμερόληπτη και αντικειμενική επιλογή
των παρόχων κατάρτισης και να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών
φορέων.
Επιπλέον των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητώς σε όλους τους Παρόχους
Κατάρτισης να ακολουθήσουν οποιαδήποτε επιθετική, παρελκυστική και αθέμιτη
πρακτική για την προσέλκυση ωφελουμένων και ιδίως να χρησιμοποιήσουν
αθέμιτες μορφές διαφήμισης και πρόσθετες παροχές που είναι ικανές να
διαταράξουν την ελευθερία της βούλησης των ωφελουμένων ώστε να επιλέξουν
Πάροχο Κατάρτισης με γνώμονα το κέρδος και όχι την ποιότητα των
προσφερόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών.
Για τον έλεγχο των ως άνω περιπτώσεων προβλέπεται με Απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η συγκρότηση οργάνου,
με τη συμμετοχή και άλλων αρμοδίων Δημόσιων Αρχών, το οποίο δύναται, πέραν των
άλλων αρμοδιοτήτων του, να προβαίνει σε κυρώσεις, ακόμα και στη διαγραφή του
Παρόχου Κατάρτισης από το οικείο Μητρώο.

23

«Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF/2014/001 EL/NUTRIART»

5.2
Υποβολή
από
τον
πάροχο
κατάρτισης
Αίτησης
Συμμετοχής/Δικαίωμα Συμμετοχής - Όροι και Προϋποθέσεις
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων και να
παρέχει στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες κατάρτισης της παρούσας Πρόσκλησης
πρέπει:
i. Να αιτηθεί την ταυτοποίησή του μέσω της ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr/ ως
πιστοποιημένο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης 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 των επιταγών κατάρτισης 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 ταυτοποίησης 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.
Επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης και περιλαμβάνει:
1.Τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, 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, Α∆Τ, ΑΦΜ,
∆ΟΥ).
3.Τη ∆ιοικητική Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα/∆ήμο όπου ο Πάροχος Κατάρτισης
προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσης.
4.Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο Πάροχος Κατάρτισης, την οποία και θα συνδέσει (link)
στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
5.Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου κατάρτισης (IBAN,
υποκατάστημα), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τις
υπηρεσίες κατάρτισης που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας.
6.Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (ως σκαναρισμένα αρχεία)
7.∆ήλωση ότι διαθέτει πρόσβαση σε ΑμεΑ
8.∆ήλωση ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση της Ενέργειας.

5.2.1 Συνοδευτικά δικαιολογητικά της υποβολής αίτησης παρόχου
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να διατηρεί όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν το
δικαίωμα συμμετοχής του, σύμφωνα με την παρούσα, προκειμένου να είναι προς διάθεση
για έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς. Τα μέλη του Μητρώου παρόχων κατάρτισης
υποχρεούνται για όσο διάστημα είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο να πληρούν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις εγγραφής τους και να εκπληρώνουν τις ασφαλιστικές και
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Αιτήσεις συμμετοχής στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης μπορούν να υποβάλλονται από
τις 18 Δεκεμβρίου 2015 έως τις 05 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 16:00 μμ.
Σε περίπτωση που, από τον αυτόματο έλεγχο προκύπτει ότι για ένα αντικείμενο
κατάρτισης που ο πάροχος κατάρτισης δηλώνει ότι θα υλοποιήσει δεν πληρούνται οι όροι
του κεφ. 6 της παρούσας το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης συμμετοχής
από τον πάροχο κατάρτισης για το συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης στην Διοικητική
Περιφέρεια που αυτό αναφέρεται.
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5.3 Διαδικασία Ένταξης στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης
Τα στοιχεία των παρόχων κατάρτισης, που υποβάλουν Αίτηση συμμετοχής θα ελέγχονται
από την ειδική ιστοσελίδα της Ενέργειας τόσο ως προς την πληρότητά τους, όσο και ως
προς την ακρίβειά τους, σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι πάροχοι κατάρτισης εντάσσονται στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης, και
τα στοιχεία τους αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα της Ενέργειας εφόσον διαπιστωθεί η
ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που υπέβαλαν. Οι εγγεγραμμένοι πάροχοι στο
Μητρώο Παρόχων παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων και ομαδοποιημένα ανά
Διοικητική
Περιφέρεια
και
δημοσιεύονται
στην
ειδική
ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr .

5.4 Διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό
κατάρτισης - μέλος του Μητρώου

για

κάθε

πάροχο

Α. Στην ειδική ιστοσελίδα της Ενέργειας για κάθε πάροχο κατάρτισης – μέλος του
Μητρώου θα αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 Η ονομασία - επωνυμία του παρόχου κατάρτισης
 Κωδικός πιστοποίησης του ή άδεια λειτουργία από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 Η Διοικητική Περιφέρεια/ Περιφερειακή Ενότητα/δήμος όπου προτίθεται να
παρέχει κατάρτιση.
 Το/α αντικείμενο/α κατάρτισης που ο πάροχος κατάρτισης προτίθεται να
υλοποιήσει.
 Η διεύθυνση και τα Στοιχεία επικοινωνίας ανά δομή (ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλ. κλπ.).
Β. Μετά την εγγραφή του στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης, κάθε πάροχος κατάρτισης
δημοσιεύει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, την αναλυτική του πρόταση για τα
προγράμματα κατάρτισης που προτίθεται να υλοποιήσει, σύμφωνα με τα παρακάτω:
 Κάθε πάροχος κατάρτισης μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση διδακτέας
ύλης για καθένα από τα αντικείμενα κατάρτισης της παρούσας.
 Κάθε πάροχος κατάρτισης μπορεί να υποβάλλει προτάσεις διδακτέας ύλης σε όλα
τα αντικείμενα κατάρτισης της παρούσας.
 Η εξειδίκευση κάθε θεματικής ενότητας μαθησιακών αποτελεσμάτων σε διδακτέα
ύλη και εν γένει σε πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τις
σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης επί των αναφερόμενων θεματικών αντικειμένων
καθώς και τις θεματικές ενότητες που προδιαγράφονται από πιστοποιημένα
επαγγελματικά περιγράμματα, όπου αυτό είναι εφικτό.
 Κάθε πάροχος κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο, με αποκλειστική του
ευθύνη, επιμελείται υποχρεωτικά την σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την
οποία έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στην Ενέργεια, ώστε να είναι
διαθέσιμες, μέσω αυτής λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους
ενδιαφερόμενους.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης δημοσιοποιούνται
με αποκλειστική ευθύνη του πάροχος κατάρτισης και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ δεν φέρει καμία
ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

5.5 Διαγραφή παρόχου κατάρτισης - Μέλος του Μητρώου
Σε περίπτωση διαγραφής παρόχου κατάρτισης από το Μητρώο, αναρτάται σχετική
ανακοίνωση στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr . Διαγραφή παρόχου
κατάρτισης από το Μητρώο παρόχων κατάρτισης συντελείται στην περίπτωση μη τήρησης
των όρων της παρούσας.
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6.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η εξατομικευμένη προσέγγιση και η δημιουργία συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τους
ωφελούμενους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας “Nutriart” καθώς και σε νέους
ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης (NEETs), προσδιόρισαν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σε γνώσεις και
δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που θα
υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και
ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας.
Μέσω της κατάρτισης στα θεματικά αντικείμενα που περιγράφονται παρακάτω επιδιώκεται
για τους ωφελούμενους, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις
έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που διευκολύνουν την πρόσβαση ή
την ισχυροποίηση ή την ανοδική κινητικότητα τους στην αγορά εργασίας.

6.1 Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης
Τα θεματικά αντικείμενα για τα οποία θα πραγματοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης
είναι δεσμευτικά καθώς προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών
των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή
προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού
σχεδίου δράσης τους. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται αναλυτικά το θεματικό
αντικείμενο ανά Διοικητική Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και αριθμό
ωφελούμενων.
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Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (πρ. εργαζόμενοι Nutriart και Neets)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-LOGISTIC MANAGEMENT
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ- ΜΠΑΡΜΑΝ- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (Πολυμέσα / Web Designer - Developer / Video Games)
Games)
ΚΟΜΜΩΤΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-LOGISTIC MANAGEMENT
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

18
19

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΤΙΤΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται συνολικά σε τριακόσιες (300)
ώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται:
- Το θεωρητικό μέρος το οποίο σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να
συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να αποτελεί κατ’ ελάχιστον
το 60% και το μέγιστο το 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος
κατάρτισης.
- Πρακτική άσκηση. Η διάρκεια του πρακτικού μέρους θα καλύπτει το 20% έως
40% αντίστοιχα των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση θα
υλοποιηθεί σε πιστοποιημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή case
studies, προσομοιώσεων και projects σε συνάφεια με το αντικείμενο κάθε
προγράμματος κατάρτισης.
Επισημαίνεται ότι στα προγράμματα κατάρτισης τα οποία αφορούν σε
εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα (π.χ. Φωτογράφος –Ειδικός Ψηφιακών
Λήψεων, Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, κλπ.) απαιτείται ο πάροχος κατάρτισης
να διαθέτει τους κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους για την υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει τους κατάλληλους χώρους
θα πρέπει να συνάψει συμφωνητικό για παραχώρηση ή μίσθωση αντίστοιχων
εργαστηρίων ή να συνεργαστεί με επιχειρήσεις, με συνάφεια στο αντικείμενο
κατάρτισης, για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση
αποστέλλει συμφωνητικό συνεργασίας πρακτικής άσκησης με εργαστήριο ή
επιχείρηση στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωση
διδακτικών ενοτήτων που να αφορούν:
 στην προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας (τεχνικές
σύνταξης
βιογραφικού,
ανάπτυξη
προσωπικής
στρατηγικής,
επαγγελματικός
προσανατολισμός,
τρόποι
εξεύρεσης
εργασίας,
προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, βασικές αρχές για εκκίνηση
επιχειρηματικότητας κ.α.),
 στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 στην ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 στις βασικές αρχές του εργατικού δικαίου, καθώς και
 στη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ.
Η συνολική διάρκεια των προαναφερθεισών υποχρεωτικών εκπαιδευτικών
ενοτήτων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% και μέχρι 10% στο
σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους κάθε προγράμματος κατάρτισης.
 Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις
έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων, η δε ημερήσια
εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να μην παρουσιάζει ασυνέχειες.
 Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να διακόπτεται κατά την περίοδο επισήμων
αργιών, εορτών ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις, με απαραίτητη
ενημέρωση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης
υποχρεούται να διακόψει την υλοποίηση του προγράμματος για συνεχές διάστημα
μεγαλύτερο των πέντε ημερολογιακών ημερών υποχρεούται να υποβάλει
αιτιολογημένο αίτημα προς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ εγγράφως.
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6.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι πάροχοι κατάρτισης, οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μεταξύ
άλλων θα πρέπει να εξειδικεύουν το περιεχόμενο κάθε αντικειμένου κατάρτισης
που προτίθενται να υλοποιήσουν και να διαμορφώσουν τη διδακτέα ύλη ωρολόγιο πρόγραμμα.
Η εξειδίκευση και ανάπτυξη κάθε προγράμματος θα πρέπει να συνδέεται και να
συνδυάζεται, όπου αυτό είναι εφικτό, με πιστοποιημένο από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επαγγελματικό περίγραμμα ως προς τις θεματικές ενότητες, τις
απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες καθώς και την αξιολόγηση αυτών,
λαμβανομένων υπόψη των ενδεικτικών τρόπων αξιολόγησης που περιγράφονται
στο εν λόγω επαγγελματικό περίγραμμα.
Η εξειδίκευση του περιεχομένου για καθένα από τα προγράμματα κατάρτισης θα
γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω:
 Η δόμηση κάθε αντικειμένου κατάρτισης και η εξειδίκευσή του σε
εκπαιδευτικές ενότητες θα γίνει στη βάση των επιδιωκόμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων (learning outcomes).
 Οι Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων αποτελούν μια δέσμη
συνεκτικών μαθησιακών στόχων.
 Η βαρύτητα (σπουδαιότητα) της δέσμης των μαθησιακών αποτελεσμάτων
καθορίζει αντίστοιχα και τη βαρύτητα της ενότητας/ψηφίδας που
συγκροτεί, καθώς και το εύρος της κάλυψης του αντικειμένου κατάρτισης
στο οποίο αντιστοιχεί.
 Το εύρος και η κατανομή των ωρών του προγράμματος καθορίζεται βάσει
της βαρύτητας των ενοτήτων/ψηφίδων. Κατά συνέπεια, η δόμηση και το
περιεχόμενο του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος θα ανταποκρίνεται
στην κατανομή και στη βαρύτητα των ενοτήτων και θα πρέπει να ορίζεται
με τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα προβλεπόμενα
μαθησιακά αποτελέσματα των αντίστοιχων ενοτήτων.
 Το άθροισμα των ωρών θεωρίας και το άθροισμα των ωρών πρακτικής
άσκησης που αντιστοιχούν σε κάθε θεματική ενότητα θα πρέπει,
υποχρεωτικά, να ταυτίζεται με τον αριθμό των ωρών που αναγράφεται ως
σύνολο ωρών θεωρίας και σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης αντίστοιχα σε
κάθε θεματική ενότητα.
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που θα επιλεγεί, θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές
εκπαίδευσης των ενηλίκων, οι οποίες είναι οι εξής:
 ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη,
 η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα
των καταρτιζομένων,
 η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης,
 οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών − καταρτιζομένων.
Επομένως, οι εκπαιδευτικές τεχνικές, που είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν, δεν
είναι τόσο η εισήγηση, όσο κυρίως εκείνες που αναπτύσσουν την ενεργητική
συμμετοχή των καταρτιζομένων, όπως οι μελέτες περίπτωσης, οι μικρές πρακτικές
εργασίες, το παίξιμο ρόλων, ο διάλογος, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις, η
προσομοίωση, η συζήτηση σε μικρές ομάδες. Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να
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επιλέγονται ανάλογα με το αντικείμενο και τους στόχους της διδακτικής ενότητας,
το επίπεδο και το βαθμό συμμετοχής των καταρτιζομένων και είναι σκόπιμο να
ποικίλουν και να εναλλάσσονται στη διάρκεια κάθε διδακτικής ενότητας.

6.2.1 Υποδομές κατάρτισης
Α. Το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών θα υλοποιείται σε πιστοποιημένες
αίθουσες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Β. Τα προγράμματα με αντικείμενο:
 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ),
 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (με έμφαση: ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB
DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
θα πρέπει να υλοποιούνται σε αίθουσες οι οποίες είναι πιστοποιημένες στην
πληροφορική.

6.2.2 Εκπαιδευτές
Α. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη
εκπαιδευτική επάρκεια οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082
(ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" όπου αυτό προβλέπεται και
είναι εφικτό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες χρησιμοποίησης μη
πιστοποιημένων εκπαιδευτών, κατ’ εφαρμογή των προϋποθέσεων που
θέτει η υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968/15.04.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011)
ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ
1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό
0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα ∆ιαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης 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».
Β. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις αντίστοιχες θεματικές
ενότητες που θα διδάξουν.
Γ. Ο τελικός πίνακας εκπαιδευτών και αναπληρωτών τους θα συμπεριλαμβάνεται
στο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα αναρτάται από τον πάροχο
κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα της Ενέργειας με τη δήλωση έναρξης τμήματος.
Δ. Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τους εκπαιδευτές, στις οποίες
πρέπει να αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των
διδακτικών ωρών, το διάστημα συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση κ.ά. Οι
συμβάσεις διατηρούνται υποχρεωτικά στο αρχείο του παρόχου κατάρτισης για τρία
χρόνια και πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση ελέγχου.
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6.2.3 Συμμετέχοντες - Αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα
Α. Ωφελούμενοι της Ενέργειας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να είναι τα μέλη
του μητρώου ωφελούμενων (241 πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «Nutriart»,
καθώς και 244 νέοι άνεργοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) οι οποίοι κατά την έναρξη της υλοποίησης
της Ενέργειας παραμένουν:
- άνεργοι
- απασχολούμενοι σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για
βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα καθώς και εργαζόμενοι με καθεστώς
εκ περιτροπής απασχόλησης (όπου αυτό προκύπτει με την υποβολή
σχετικών εντύπων όπως πχ καταστάσεις ενσήμων των τελευταίων
μηνών)
- αυτοαπασχολούμενοι
Το κάθε τμήμα κατάρτισης που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας, ή στην
περίπτωση που ο ωφελούμενος ενταχθεί σε ήδη υπάρχων τμήμα, μπορεί να είναι
μικτό τμήμα κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων ανάλογα με το δήμο και το
θεματικό αντικείμενο που κατατάσσεται ο κάθε ωφελούμενος (βλ. πίνακα 2 κεφ.
6.1.).
Β. Σε κάθε τμήμα κατάρτισης μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους
Ωφελούμενους και τρίτα φυσικά πρόσωπα.
Γ. Ο ενδεικτικός αριθμός καταρτιζομένων ανά αντικείμενο κατάρτισης, αναφέρεται
στην παρούσα πρόσκληση (βλ. πίνακα 2 κεφ. 6.1).
Ο συνολικός αριθμός καταρτιζομένων σε κάθε τμήμα πρέπει να είναι τουλάχιστον
5 άτομα και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα.
Δ. Ο συνολικός αριθμός καταρτιζομένων, Ωφελούμενων και μη, σε κάθε τμήμα
ενός προγράμματος κατάρτισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη δυναμικότητα της
Δομής, που χρησιμοποιείται.

6.2.4 Λοιποί όροι κατάρτισης
Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια
ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης προς τους
ωφελούμενους εδέσματα, αναψυκτικά, χυμοί και καφέδες. Για κάθε πρόγραμμα
κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή, από τον πάροχο κατάρτισης, στους
Ωφελούμενους του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει τις
εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης.

6.2.5 Λοιπές υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης
Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να καταβάλει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές
εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο θα λάβει ο
Ωφελούμενος και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 87 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Το ποσό αυτό
ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος, δηλαδή σε
145,13 ευρώ συνολικά ανά άνεργο καταρτιζόμενο Ωφελούμενο. Στις λοιπές
περιπτώσεις
ωφελούμενων
ισχύει
ότι
προβλέπεται
στην
υπ’
αριθμ.
1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Άρθρο
5.14).
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7. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
7.1
Επιλογή
παρόχου
κατάρτισης
Ωφελούμενους– Σύναψη σύμβασης

από

τους

Α. Η επιλογή του παρόχου κατάρτισης μέσα από το σύνολο των μελών του
Μητρώου παρόχων κατάρτισης, γίνεται από τον Ωφελούμενο, ο οποίος έχει λάβει
κωδικό ΚΑΥΑΣ με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες του, τις δυνατότητες και εν
γένει τα κριτήριά του και μέσα στα όρια της Διοικητικής περιφέρειας στην οποία
κατοικεί και έγινε η καταγραφή των αναγκών του.
Β. Οι Ωφελούμενοι αφού επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμούν θα
πρέπει να εγγραφούν σε αυτόν υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση, πρότυπο της
οποίας είναι αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα. Η εν λόγω σύμβαση υπογράφεται
σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.
Γ. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση
να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατάρτισης και στον πάροχο κατάρτισης που έχει
επιλέξει. Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο επιλέγει ο ωφελούμενος, θα
πραγματοποιηθεί, θα ελεγχθεί και θα πληρωθεί, επίσης σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας.
Δ. Ο πάροχος κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει το πρόγραμμα
αυτό, να ελεγχθεί και να πληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Επίσης
με τη Σύμβαση ο Ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να εισπράξει
αντ' αυτού κατά τους όρους της παρούσας, την οικονομική αξία που αντιστοιχεί
στον κωδικό της επιταγής κατάρτισης (training voucher), που δικαιούται ως
επιχορήγηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισής του στο πλαίσιο της
Ενέργειας.
Ε. Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να αναρτήσει, την ίδια μέρα σύμβασης με
τον ωφελούμενο, τη σχετική πληροφορία στην ειδική ιστοσελίδα καταχωρίζοντας
και τον Κωδικό του Ωφελούμενου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση
θεωρείται άκυρη.
ΣΤ. Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να προβεί σε δήλωση έναρξης του
προγράμματος εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία χωρίς να γίνει δήλωση
έναρξης του προγράμματος η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο ωφελούμενος
μπορεί να συνάψει νέα σύμβαση με πάροχο κατάρτισης της επιλογής του.
Ζ. Σε περίπτωση υλοποίησης προγράμματος σε ενοικιαζόμενη πιστοποιημένη δομή
άλλου παρόχου κατάρτισης, με την υπογραφή της πρώτης Σύμβασης και πριν την
καταχώρησή της στην ειδική ιστοσελίδα, ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει τη
σύμφωνη γνώμη του παρόχου ο οποίος παραχωρεί ή μισθώνει την εν λόγω δομή.
Η σύμφωνη γνώμη θα δίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

7.2 Έλεγχος πριν
Δήλωση σύμβασης

από

την

υπογραφή

σύμβασης

–

Κάθε πάροχος κατάρτισης πριν συνάψει τη σύμβαση με Ωφελούμενο υποχρεούται
να ελέγξει:
Α. εάν ο Ωφελούμενος έχει ήδη σύμβαση με άλλο πάροχο κατάρτισης, οπότε δεν
επιτρέπεται η υπογραφή νέας και αυτή που θα υπογραφεί κατά παράβαση της
παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη
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Β. Το Δικαίωμα Συμμετοχής του ωφελούμενου στην Ενέργεια.
Ο έλεγχος των παραπάνω όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου
κατάρτισης και αναφορικά με την προϋπόθεση (Α) διενεργείται έλεγχος με τον
Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), μέσω της ειδικής
ιστοσελίδας, ενώ για την προϋπόθεση (Β) διενεργείται μέσω των δικαιολογητικών
που θα υποβάλλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης.
Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να
προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 ότι «α) τα δικαιολογητικά
που υποβάλλω είναι ακριβή και αληθή β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω
παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο, κατά
το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης
δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»
 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 Βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 Εάν είναι εργαζόμενος-η: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ
περιτροπής
απασχόλησης3
ή
ορισμένου
χρόνου
(επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο). Αποδεκτό επίσης είναι και επικυρωμένο αντίγραφο της
αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ, που να επιβεβαιώνει τα ανωτέρω.
 Εάν
είναι
αυτοαπασχολούμενος-η:
Βεβαίωση
έναρξης
εργασιών
επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
Ο πάροχος κατάρτισης, συγκεντρώνει, ελέγχει και διατηρεί αρχείο με τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά των ωφελούμενων. Εάν από τα δικαιολογητικά
που θα υποβάλλει ο υποψήφιος καταρτιζόμενος στον πάροχο κατάρτισης,
διαπιστωθεί ότι έχει απολέσει την ιδιότητα του ωφελούμενου και άρα το δικαίωμα
συμμετοχής στο Έργο, σε αυτή τη περίπτωση ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει το
ΙΝΕ ΓΣΕΕ και δεν έχει το δικαίωμα να εκδώσει κωδικό επιταγής κατάρτισης καθώς
και να υπογράψει συμφωνητικό με τον υποψήφιο καταρτιζόμενο. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί η ενεργοποίηση κωδικού επιταγής κατάρτισης που ανήκει σε
ωφελούμενο ο οποίος απώλεσε την ιδιότητα του, η επιταγή ακυρώνεται με
απόφαση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ’ εξακολούθηση
παρατυπία από κάποιον πάροχο κατάρτισης όσον αφορά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών της ανωτέρω παραγράφου, τότε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ δύναται να
επιβάλλει τη διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο παρόχων της Ενέργειας. Ο
Πάροχος Κατάρτισης είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αντίγραφα των
δικαιολογητικών στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

3

Για την τεκμηρίωση απασχόλησης με όρους εκ περιτροπής απασχόλησης, ο ωφελούμενος διατηρεί το
δικαίωμα να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά, όπως αποδεικτικά μισθοδοσίας των τελευταίων έξι
μηνών, βεβαιώσεις ημερών ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα (ένσημα των τελευταίων έξι μηνών)
κα.
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7.3 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων
7.3.1 Υποχρεώσεις ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
Α. Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης
ανελλιπώς και με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει ενεργά στις
τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης που
εφαρμόζεται από το πάροχο κατάρτισης κατά τη διάρκεια κατάρτισης.
Β. Ο Ωφελούμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% επί της συνολικής
διάρκειας των ωρών του Προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει
μέχρι το 20% επί της συνολικής διάρκειας του Προγράμματος αποκλειστικά εάν:
 είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον
πάροχο κατάρτισης,
 έχει αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος
υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στο πάροχο κατάρτισης σχετική
βεβαίωση από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε,
 διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται να
προσκομίσει άμεσα στο πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του
νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να
βοηθήσει τον ωφελούμενο, ώστε να καλύψει την διδακτική ύλη για να μπορέσει να
παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.
Γ. Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών με
βάση την παρούσα χάνει το δικαίωμα ενίσχυσης, ακυρώνεται η επιταγή κατάρτισης
που έχει λάβει και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, ενώ ο πάροχος
κατάρτισης δεν δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες
που έχει παράσχει στον Ωφελούμενο στο πλαίσιο της παρούσας.

7.3.2 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση
της Ενέργειας
Α. Οι Ωφελούμενοι υποχρεούνται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της
παρακολούθησης του προγράμματος να ενημερώνουν τον πάροχο κατάρτισης
στον οποίο καταρτίστηκαν για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής τους
όσον αφορά την απασχόλησή τους.
Β. Οι Ωφελούμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
ειδικότερα της ΕΥΕ-ΕΚΤ και του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για χρήση και επεξεργασία των
στοιχείων τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7.3.3 Υποχρέωση συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου
Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συνεργαστεί με
τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που
τυχόν του ζητηθούν σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Ενέργεια.
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7.4 Υποχρεώσεις των παρόχων κατάρτισης
7.4.1 Δήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης (Προγράμματος)
Α. Κάθε πάροχος κατάρτισης μόλις συγκροτήσει ένα Τμήμα κατάρτισης σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
Ενέργειας Δήλωση έναρξης του Τμήματος κατάρτισης. Η δήλωση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα της Ενέργειας τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε Τμήματος / Προγράμματος.
Ο πάροχος κατάρτισης μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή έναρξης του
Τμήματος κατάρτισης υποχρεούται:
 να υποβάλει έντυπα στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ τις συμβάσεις (δυο εκ των τεσσάρων
πρωτοτύπων) που έχει συνάψει με κάθε ωφελούμενο του εν λόγω
Τμήματος / Προγράμματος
 να αποστείλει στο αρμόδιο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, με κοινοποίηση στο ΙΝΕ
ΓΣΕΕ, κατάσταση των ωφελούμενων ανέργων που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα.
Β. Η δήλωση έναρξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Δήλωση έναρξης υλοποίησης Τμήματος / Προγράμματος με τα εξής
στοιχεία:
 Αύξων αριθμός προγράμματος
 Τίτλος του αντικειμένου κατάρτισης
 Το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 Στοιχεία τόπου διεξαγωγής του Τμήματος / Προγράμματος (ιδιόκτητη
πιστοποιημένη δομή ή πιστοποιημένη δομή άλλου παρόχου κατάρτισης)
 Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης
 Στοιχεία επιστημονικού υπευθύνου Προγράμματος Κατάρτισης
 Ημερομηνία έναρξης και λήξης του Τμήματος /Προγράμματος
κατάρτισης
2. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Ωφελούμενου και του παρόχου
κατάρτισης (σκαναρισμένη).
3. Αναλυτικό
ωρολόγιο
πρόγραμμα
κατάρτισης,
στο
οποίο
θα
συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των
μαθημάτων.
4. Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελουμένων Τμήματος / Προγράμματος η
οποία θα περιλαμβάνει τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ των ωφελούμενων και τους
σειριακούς αριθμούς των επιταγών κατάρτισης με τις υπογραφές τους
(σκαναρισμένη).
5. Συγκεντρωτική κατάσταση (σκαναρισμένη) των φυσικών προσώπων που
ενδεχομένως θα συμμετάσχουν στο Τμήμα / Πρόγραμμα και δεν είναι
ωφελούμενοι επιταγών κατάρτισης.
6. Κατάσταση Εκπαιδευτών Τμήματος / Προγράμματος και των αναπληρωτών
τους, τον κωδικό ΣΤΕΠ που είναι πιστοποιημένοι και τις υπογραφές τους
(σκαναρισμένη).
7. Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με πιστοποιημένη δομή,
θεωρημένο από αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, όπου απαιτείται, σε
περίπτωση υλοποίησης ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιημένων
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δομών (σκαναρισμένο).
8. Συμφωνητικό συνεργασίας πρακτικής άσκησης με εργαστήριο ή επιχείρηση
(όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.1, σελ 28).
9. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης,
όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 7.2 της παρούσης.
Γ. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αρμόδιο για την αποδοχή της Δήλωσης έναρξης Τμήματος /
Προγράμματος κατάρτισης, ελέγχει τα στοιχεία της έναρξης του προγράμματος ως
προς την ορθότητα και την πληρότητα αυτών και εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης προβαίνει είτε σε
ηλεκτρονική αποδοχή, είτε στη διατύπωση παρατηρήσεων προς τον πάροχο
κατάρτισης σε περίπτωση που διαπιστώσει μη ορθή ή πλημμελή υποβολή των
στοιχείων της έναρξης. Στην περίπτωση αυτήν ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται
να επανυποβάλει τα ορθά στοιχεία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, οπότε
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποδοχή της έναρξης του προγράμματος.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία δήλωσης έναρξης ή των πέντε εργάσιμων ημερών
από την επανυποβολή, λογίζεται ότι έχει λάβει χώρα αποδοχή αυτής από το ΙΝΕ
ΓΣΕΕ, ακόμα και αν η τελευταία δεν έχει προβεί στην ηλεκτρονική αποδοχή της
κατά τα ανωτέρω.
Δ. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επίσης ελέγχει μέσω του συστήματος αν κατά
δήλωσης της έναρξης του προγράμματος παραμένουν σε ισχύ
επιταγών κατάρτισης των Ωφελουμένων, που θα συμμετάσχουν
και ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης για τις περιπτώσεις που
αυτοί.

την ημερομηνία
οι κωδικοί των
στο πρόγραμμα
έχουν ακυρωθεί

7.4.2 Δήλωση τροποποιήσεων προγράμματος
Α. Στην περίπτωση που τροποποιείται οποιοδήποτε από τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με τη Δήλωση έναρξης είτε αυτό αφορά στο ίδιο το πρόγραμμα
(ωρολόγιο πρόγραμμα κλπ.) είτε στους εκπαιδευτές, είτε στους εκπαιδευόμενους
η τροποποίηση θα πρέπει να γνωστοποιείται από τον πάροχο κατάρτισης αμέσως
στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την υποβολή αιτήματος/δήλωσης τροποποίησης στην ειδική
ιστοσελίδα. Αποκλείεται τροποποίηση, που συνιστά παράβαση όρου της
παρούσας.
Β. Σε περίπτωση που η τροποποίηση συνιστά παράβαση οποιουδήποτε από τους
όρους της παρούσας λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους Ωφελούμενους οι
συμβάσεις που υπέγραψαν με τον πάροχο κατάρτισης για το πρόγραμμα αυτό και ο
πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται καμία αμοιβή ή οποιουδήποτε είδους
αποζημίωση για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στους Ωφελούμενους μέχρι
τη λύση της σύμβασης.
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7.4.3
Υποβολή
προγράμματος

στοιχείων

προόδου

της

υλοποίησης

του

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ο πάροχος κατάρτισης
υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα της Ενέργειας
ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος εντός εικοσαλέπτου από την
έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής ώρας. Σε περίπτωση αποχώρησης
καταρτιζόμενου ή προσέλευσης απόντος θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του
συστήματος εντός εικοσαλέπτου από αυτήν. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο
διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί, λογίζεται για
κάθε έννομη συνέπεια ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από
όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί. Επίσης ο πάροχος κατάρτισης
πρέπει να υποβάλλει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, στοιχεία σε σχέση με τα
χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων και συγκεκριμένα:
 Εργασιακό καθεστώς
 Ηλικιακά δεδομένα
 Μορφωτικό επίπεδο
Το παραπάνω στοιχεία ο Πάροχος οφείλει να τα συμπληρώσει μέσω της Ειδικής
ιστοσελίδας της Ενέργειας εντός των προθεσμιών που θα θέσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

7.4.4 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων του προγράμματος
Ο πάροχος κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος/Προγράμματος
υποχρεούται
το
αργότερο
εντός
αποκλειστικής
προθεσμίας
10
ημερολογιακών ημερών να υποβάλει Έκθεση Υλοποίησης Προγράμματος
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Ενέργειας, η
οποία περιλαμβάνει:
Ι. α. Στοιχεία φυσικού αντικειμένου του προγράμματος (υλοποιηθέν ωρολόγιο
πρόγραμμα, κλπ)
β. Στοιχεία αξιολόγησης της διαδικασίας κατάρτισης, του προγράμματος, των
εκπαιδευτών και των ωφελουμένων κ.λπ.
γ. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμήθηκε κατά την υλοποίηση του
προγράμματος, με αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρελήφθη από τους
Ωφελούμενους καταρτισθέντες
δ. Σε περίπτωση απουσιών κατά την παρ. 7.3.1., σχετικές βεβαιώσεις νοσοκομείου
/ιατρού. (Στην ειδική ιστοσελίδα οι εν λόγω βεβαιώσεις θα είναι σε σκαναρισμένη
μορφή).
ε. Στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των καταρτισθέντων. Τα εν λόγω
στοιχεία αφορούν σε δεδομένα για τους ωφελούμενους και συγκεκριμένα σε:

Εργασιακό καθεστώς

Ηλικιακά δεδομένα

Μορφωτικό επίπεδο
Το παραπάνω στοιχεία ο Πάροχος οφείλει να τα συμπληρώσει μέσω της Ειδικής
ιστοσελίδας της Ενέργειας εντός των προθεσμιών που θα θέσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
ΙΙ.
Βεβαιώσεις
Παρακολούθησης
του
Προγράμματος
κατάρτισης
των
ωφελούμενων του τμήματος (σκαναρισμένες).
ΙΙΙ.
Λίστα με το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ΚΑΥΑΣ και τον προσωπικό κωδικό
ΚΑΥΑΣ ωφελούμενων οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του
προγράμματος.
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7.4.5 Παρακολούθηση των Ωφελουμένων μετά την ολοκλήρωση της
κατάρτισης - Υποβολή σχετικών στοιχείων
Α. Υποχρεώσεις παρόχου κατάρτισης
Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της
κατάρτισης να παρακολουθούν την κατάσταση των Ωφελουμένων που
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας.
Ειδικότερα, για το επόμενο εξάμηνο από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και
εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την εκπνοή
του, κάθε πάροχος κατάρτισης υποβάλλει, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της
Ενέργειας, Έκθεση Παρακολούθησης των Ωφελουμένων στο πλαίσιο της
Ενέργειας, στην οποία αναγράφονται:
 Ο Κωδικός ΚΑΥΑΣ
 Η κατάστασή του ωφελουμένου στην αγορά εργασίας (άνεργος
/εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος)
 Η επιχείρηση ή ο φορέας, στην/ον οποία/ο εργάζεται με τα πλήρη στοιχεία
της/του
 Το αντικείμενο της εργασίας του/ης.
Β. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο Α, παρέχονται στον πάροχο
κατάρτισης από τους ίδιους τους ωφελούμενους, οι οποίοι υποχρεούνται, για το
χρονικό αυτό διάστημα των 6 μηνών, να ενημερώνουν τον πάροχο κατάρτισης
στον οποίο καταρτίστηκαν για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής τους,
όσον αφορά την απασχόλησή τους.
Οι ωφελούμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- ΕΥΕ
ΕΚΤ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

7.4.6 Υποχρέωση συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου
Α) Υποχρεώσεις Ωφελουμένων
Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων σύμφωνα με την
παρούσα 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 παρούσα Ενέργεια.
Β) Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης
Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα
με την παρούσα, 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 παρούσα Ενέργεια και να διαθέτει το φάκελο της Ενέργεια με
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και
για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει. Τα στοιχεία του φακέλου
τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τουλάχιστον τρία έτη μετά
το τέλος της υλοποίησης της Ενέργειας Γ1. Επαγγελματική Κατάρτιση. Ο φάκελος
που πρέπει να τηρεί κάθε Πάροχος Κατάρτισης για κάθε Τμήμα Κατάρτισης που θα
υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Στοιχεία των καταρτιζομένων, όπως:
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•Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων
•Τις πρωτότυπες συμβάσεις (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων αντιτύπων που
υπογράφονται) μεταξύ ωφελούμενου και παρόχου κατάρτισης.
•Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης
των ωφελούμενων.
• Τις βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού για τις περιπτώσεις της παρ. 7.3.1 της
παρούσας
• Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ωφελούμενοι στον πάροχο κατάρτισης.
Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως:
• Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα
• Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και αποδεικτικό παραλαβής του από τους
ωφελούμενους
• Παρουσιολόγια
• Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών
• Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το αντικείμενο
κατάρτισης
Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου προγράμματος κατάρτισης
Αυτά αφορούν στα εξής:
• Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο Πάροχος
Κατάρτισης προς κάθε ωφελούμενο.
• Τα παραστατικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών
• Δαπάνες διατροφής καταρτιζομένων
• Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια αγοράς σχετικά με τη διατροφή των
καταρτιζομένων ή αντίστοιχα έγγραφα ισοδύναμης λογιστικής αξίας.
• Παραστατικά αμοιβών εκπαιδευτών

7.5 Ολοκλήρωση της συμμετοχής στην Ενέργεια του
Ωφελούμενου
Με την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος Κατάρτισης και με την επιφύλαξη των
πορισμάτων τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν με βάση τα προβλεπόμενα στο
κεφάλαιο 9 της παρούσας, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο
«Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης» η οποία και
συνιστά απόδειξη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής του Ωφελούμενου στο
πρόγραμμα κατάρτισης.
Ο ωφελούμενος με την παραλαβή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης του
Προγράμματος Κατάρτισης παραδίδει στον πάροχο κατάρτισης το έγγραφο που
παρέλαβε από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τον προσωπικό κωδικό ΚΑΥΑΣ και λαμβάνει από τον
πάροχο κατάρτισης αντίγραφο της «Απόδειξης Παροχής Εκπαιδευτικών
Υπηρεσιών» αξίας ίσης, με την αξία του κωδικού της επιταγής κατάρτισης. Η
πρωτότυπη Απόδειξη ή τιμολόγιο παραδίδεται από τον πάροχο κατάρτισης στο
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ προκειμένου να προβεί στην πληρωμή του παρόχου κατάρτισης.
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8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
8.1. Όροι και
επιδόματος

διαδικασία

ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

πληρωμής

ΚΑΙ

εκπαιδευτικού

Ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να αποστείλει προς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ εντός 10
ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της κατάρτισης των ωφελούμενων
τη «Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης» καθώς και
αντίγραφο της «Απόδειξης Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» αξίας ίσης
με την αξία της επιταγής κατάρτισης προκειμένου να λάβει ο ωφελούμενος το
εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα
(2.250,00€) ευρώ περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

8.2. Όροι και διαδικασία πληρωμής Παρόχων κατάρτισης
Ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να αποστείλει (εις διπλούν) προς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ
προκειμένου να προβεί στον έλεγχο, την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου
και τελικώς στη διαδικασία πληρωμών αυτού, εντός 10 ημερολογιακών ημερών
από την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, φάκελο Δικαιολογητικών ανά
τμήμα/ πρόγραμμα με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Συγκεντρωτική κατάσταση ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα κατάρτισης.
2) Τους κωδικούς των επιταγών κατάρτισης κάθε ωφελούμενου του
προγράμματος.
3) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
4) Την πρωτότυπη σύμβαση μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και του
Ωφελούμενου.
5) Την πρωτότυπη απόδειξη/τιμολόγιο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που
εξέδωσε ο πάροχος κατάρτισης προς τον Ωφελούμενο.
6) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ
(κατά την ημερομηνία πληρωμής).
7) Παραστατικό πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού
επιδόματος των Ωφελουμένων με επισυναπτόμενες τις Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ, στις οποίες θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο
των ωφελούμενων και το ποσό που κατέβαλε για τις ασφαλιστικές εισφορές
που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα ενός εκάστου από αυτούς
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
8) Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών.
9) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το
αντικείμενο κατάρτισης.
10) Επικυρωμένα αντίγραφα των συμβάσεων του προσωπικού που
απασχολήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος (εκπαιδευτέςδιοικητική υποστήριξη).
11) Έκθεση υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση
και πρακτική άσκηση).
12) Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
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13) Το Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος καθώς και υποδείγματα της
πρακτικής άσκησης και αποδεικτικό παραλαβής του από τους
ωφελούμενους.
14) Τα παρουσιολόγια ωφελούμενων και εκπαιδευτών.
15) Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών διατροφής των καταρτιζομένων.
16) Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια αγοράς σχετικά με τη διατροφή των
καταρτιζομένων ή αντίστοιχα έγγραφα ισοδύναμης λογιστικής αξίας.
17) Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών μετακίνησης των καταρτιζομένων
18) Αντίγραφα των δαπανών μετακίνησης των καταρτιζομένων.
19) Παραστατικά αμοιβών εκπαιδευτών, όπου αυτά υπάρχουν.
Η πληρωμή των παρόχων κατάρτισης θα γίνει από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ μετά από την
υποβολή του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους παρόχους
κατάρτισης.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με επιστολή του ενημερώνει
την Αρχή Διαχείρισης για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου και συνεπώς την
ορθή ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.
Ο πάροχος κατάρτισης οφείλει στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ενέργειας που
περιγράφεται στη παρούσα να προβεί στη δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής
μερίδας και ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να του καταβληθεί
η αμοιβή του.
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9. ΕΛΕΓΧΟΙ
H παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης
γίνεται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, την Αρχή Διαχείρισης και τους Αρμόδιους φορείς (η Αρχή
Πιστοποίησης, η ΕΔΕΛ, κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Ο Έλεγχος μπορεί να είναι επιτόπιος, διοικητικός, συστημικός,
πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος ή τριτοβάθμιος και να πραγματοποιηθεί είτε κατά
τη διάρκεια υλοποίησης είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος
κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει, διασφαλίσει και να εξακριβώσει:
 ότι οι συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως και ότι
οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και
είναι ορθές και κανονικές.
 την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων &
προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών κατάρτισης σύμφωνα
με την παρούσα
 την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από
τους παρόχους κατάρτισης
 την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου την τήρηση
των κανόνων πληροφόρησης & δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
 την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκεκριμένης
πρότασης σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Α. Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος εξετάζεται η
ορθή υλοποίηση του ΕΣ∆ΕΚ και των όρων της πρόσκλησης.
Β. Κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος εξετάζεται
αν καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις δαπάνες των
εκπαιδευτικών επιδομάτων και επιβεβαιώνεται η παροχή διατροφής μέσω των
αντιστοίχων παραστατικών αγοράς η άλλων εγγράφων ισοδύναμης λογιστικής
αξίας καθώς και καταβληθέντες αμοιβές στους εκπαιδευτές και όποια άλλη δαπάνη
αφορά το πρόγραμμα. Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο
έγγραφο ισοδύναμης λογιστικής αξίας που τηρείται στην έδρα του παρόχου
κατάρτισης πρέπει να επιδεικνύονται σε πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί και να
υποβάλλονται εφόσον ζητηθεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από τον
πάροχο κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά
στοιχεία προς έλεγχο τουλάχιστον τρία έτη μετά το τέλος της υλοποίησης της
Ενέργειας.
Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται από μονάδα Ελέγχου αρμόδιου φορέα,
συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Ελέγχου τα οποία κοινοποιούνται στον
πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων με βάση τους
όρους της Πρόσκλησης, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι δυνατό να επιβάλει
κυρώσεις από σύσταση έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 3, 20, 29, 30-37 της με αριθμ.
5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) ΚΥΑ.
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10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
10.1 Πληροφορίες για την παρούσα Πρόσκληση
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ παρέχει ενημέρωση για την Ενέργεια μέσω του Γραφείο Υποδοχής
(Help Desk). Το γραφείο λειτουργεί στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες
εξυπηρέτησης των ωφελουμένων και των παρόχων κατάρτισης, στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης.
Τα στοιχεία επικοινωνίας για τους παρόχους κατάρτισης καθώς και τους
πρώην εργαζόμενους της NUTRIART είναι: Εμ. Μπενάκη 71 Α, Τ.Κ. 10681
Αθήνα τηλ: 210.3327755-210.3327783, ώρες επικοινωνίας: 11:00πμ έως
15:00μμ και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
thalia@inegsee.gr και syriopoulospan@inegsee.gr .
Τα στοιχεία επικοινωνίας για τους νέους ανέργους ηλικίας 15 έως 29 ετών
είναι: Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ-Αθηνών) του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71Α, 10681, ισόγειο, τηλεφωνικά
στις γραμμές 210.3327721 και 210.3327722 και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου m.grammatika@inegsee.gr v.rizos@inegsee.gr. Διά
ζώσης επαφή Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 – 14:00.
Το IΝΕ-ΓΣΕΕ και η Αρχή Διαχείρισης θα εκδίδουν και θα αναρτούν στην ειδική
ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr κάθε πρόσθετη οδηγία που είναι αναγκαία
για την εφαρμογή και την ομαλή ολοκλήρωση της παρούσας Ενέργειας, την οποία
οφείλουν να εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες σε αυτήν. Το πλήρες κείμενο της
παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα της
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 πάροχοι κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση
Συμμετοχής». Για την προβολή της παρούσας Ενέργειας, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ θα
αναρτήσει
επίσης
την
παρούσα
Πρόσκληση
στην
ιστοσελίδα
του
http://www.inegsee.gr/ και θα αναλάβει ενέργειες πληροφόρησης των
ωφελούμενων και των πάροχων κατάρτισης.
Όλη η ενημέρωση των ωφελούμενων και των πάροχων κατάρτισης για να
συμμετέχουν στην Ενέργεια, παρέχεται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της
Ενέργειας, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training
voucher) http://www.voucher.gov.gr .
Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των δράσεων για
την υλοποίηση της Ενέργειας, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους
παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησής της από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, η
αναφορά προθεσμιών για την παραλαβή των ΚΑΥΑΣ, την υποβολή
δικαιολογητικών, κα.
Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ωφελούμενους και τους
παρόχους κατάρτισης εγγράφως ή ατομικά. Οι ωφελούμενοι και οι πάροχοι
κατάρτισης με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα
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σχετικό με την Ενέργεια μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για
τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της. Ειδικότερα ενημερώνονται
μέσω αυτής για το Μητρώο Παρόχων κατάρτισης, καθώς και για τις τυχόν
τροποποιήσεις τους. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους τις οποίες
αναρτά στη διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr για όλα τα θέματα που
ανακύπτουν. Η εφαρμογή των οδηγιών που θα καταχωρούνται στην ειδική
ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.
Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr ή
οπουδήποτε
αλλού
και
αφορά
ωφελούμενο
ΔΕΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ
το
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ωφελούμενου, αλλά ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο Κωδικός
Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
Τέλος εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες στην Ενέργεια ότι οι
ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον
πάροχο κατάρτισης με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την
αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες
ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους
να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές
προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο
κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.-
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