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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.

του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)
2.

του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την

αντιμετώπιση

της

ανθρωπιστικής

κρίσης,

την

οργάνωση

της

Κυβέρνησης

και

των

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ Α', 29/19 Μαρτίου 2015)
3.

Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α 1
́ 19)
4.

Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 1
́ 21).
5.

Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α 1
́ 23)
6.

Τον με αριθμ. 35565/Δ1.12010 (ΦΕΚ 550 ΥΟΔΔ /9-8-2019) διορισμό μετακλητής

Γενικής Γραμματέως Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
7.

Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

(ΦΕΚ 2/Α/05-01-2021).
8.

2

Τη με αρ. 58994/18-06-2019 (Β’2343) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών

Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης - Οικονομικών
- Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
9.

Τη με αρ. Δ1.33086/11345/31-07-2019 (Β’3082) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων»
10.

Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή

αναπτυξιακών

παρεμβάσεων

για

την

προγραμματική

περίοδο

2014-2020,

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
11.

Το Ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ

Α΄163/21.09.2010).
12.

Το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση

Μεσοπρόθεσμου

Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικού Στρατηγικής 2013−2016».
13.

Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις

του Ν.4093/2012 κι άλλες επείγουσες διατάξεις».
14.

Το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

15.

Τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
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Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
16.

Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου.
17.

Τη με αρ. πρωτ. C (2014)/10128final/17/12/2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΚωδικόςCCI2014GR05M9OP001), όπως ισχύει
κάθε φορά.
18.

Τη

με

αρ.

πρωτ.

137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018

(ΦΕΚ

5968/Β/31-12-2018)

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο
Τροποποίηση

και

αντικατάσταση

της

υπ’

αριθμ.

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015

(ΦΕΚ

1822/Β/24.08.2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα
προγράμματα

ΕΣΠΑ

2014-2020

–

Έλεγχοι

νομιμότητας

δημοσίων

συμβάσεων

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους
Φορείς– Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
19.

Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) όπως ισχύει κάθε φορά.

20.

Το 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».
21.

Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ

2014-2020 όπως τροποποιήθηκε κατά την 34η ΕπΠα της 28/11/2019 και ισχύει.
22.

Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος, ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 σύμφωνα με τις Αποφάσεις/Συμπεράσματα της 1ης
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, 1η Ιουλίου 2015.
23.

Την υπ. αριθ. 8.11173/7-12-2018 (ΦΕΚ

εποπτευόμενου από το

5566/Β’) ΚΥΑ για τον ορισμό του

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ινστιτούτου

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ως συμπράττοντος φορέα για την
υποστήριξη της

υλοποίησης πράξεων ενίσχυσης

δεξιοτήτων και προώθησης στην

απασχόληση από την ΕΥ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.
24.

Την υπ. αριθμ.6037/19.11.2018 Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ41 (ΑΔΑ: ΩΩΓ0465ΧΙ8-

ΒΛΣ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και τίτλο «Συμβουλευτική
Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 3049 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» προς το Δικαιούχο «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας», για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των
Αξόνων Προτεραιότητας 2, 4 και 5.
25.

Την υπ’ αριθμ. 2995/7.6.2019 (Ορθή 10.6.2019) απόφαση ένταξης της Πράξης

«Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση
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Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (ΑΔΑ: 6Π4Υ465ΧΙ8ΧΚΜ) προς το Δικαιούχο «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» με
Κωδικό ΟΠΣ 5037981 και Δικαιούχο την «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», την με αριθμ 701/4.2.2020 (ΑΔΑ
ΩΤ5Ε46ΜΤΛΡ-4Θ3) τροποποίηση

και τη με αρθ. 101384/17-09-2021 (ΑΔΑ 9Γ8546ΜΤΛΡ-

Φ7Ν) τροποποίηση αυτής, όπως ισχύουν.
26.

Το Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων)
27.

Το

Νόμο

4624/2019

(ΦΕΚ

137/Α/29-08-2019)

«Αρχή

Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
28.

Το Νόμο 146/1914 (ΦΕΚ 21/Α/27-1-1914) περί αθεμίτου ανταγωνισμού.

29.

Το Νόμο 2251/1994

(ΦΕΚ 191Α΄/16 Νοεμβρίου 1994) περί

προστασίας του

καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
30.

Το Νόμο 4547/2018 (ΦΕΚΑ’ 102/12.06.2018) περί αναδιοργάνωσης των δομών

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
31.

Την με αριθμ. πρωτ. 5262/2-12-2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.

32.

Το Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη

διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου.
33.

Το Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/22-2-2018) περί του επιδόματος εκπαίδευσης και

επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων (Άρθρο 65).
34.

Την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1124/2-7-2018 (ΑΔΑ:63ΡΡ46ΜΠ3Ζ-59Σ) σχετικά με τη

φορολογική

μεταχείριση

χαρτοσήμου

και

φορολογίας

εισοδήματος

του

επιδόματος

κατάρτισης.
35.

Άρθρο 87 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,

ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
36.

Άρθρο 25 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’52)

37.

Άρθρο 5 του Ν. 3418/28-11-2005 (ΦΕΚ Α’287)

38.

Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν.

2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
39.

Τη με αρ. πρωτ. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ)/
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Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα:
«Πλαίσιο

ποιοτικών

συγχρηματοδοτούμενων

προδιαγραφών
από

το

για

Ευρωπαϊκό

τον

σχεδιασμό

και

την

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

υλοποίηση

προγραμμάτων

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ).
40.

Το με αρ. πρωτ. 102768/1-10-2020 αναρτηθέν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγγραφο της Εθνικής

Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) με θέμα: «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της
εγκυκλίου με αρθ. πρωτ. 79732/27-7-2020 ‘Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ)

προγραμμάτων

Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

(ΣΕΚ)

(ΑΔΑ:

6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ’)» με ΑΔΑ 60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ.
41.

Τη με αρθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 (ΦΕΚ 4187/Β/10-09-2021) Κοινή Απόφαση

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και
Μεταφορών, Επικρατείας με θέμα: ‘Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων
και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης,
δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και
των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους’, όπως ισχύει.
42.

Τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού,

Δικαιοσύνης,

Εσωτερικών,

Μετανάστευσης

και

Ασύλου,

Υποδομών

και

Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού», όπως κάθε φορά
ισχύει.
43.

Τη με αθρ. Πρωτ. 1.461/29-01-2021 1η Τροποποίηση της παρούσας Πρόσκλησης (ΑΔΑ

ΨΧΥΗ46ΜΤΛΚ-ΜΧ8) και τη με αθρ. Πρωτ. 1.997/25-02-2021 (ΑΔΑ ΩΣ3Λ46ΜΤΛΚ-ΕΕΧ) 2η
Τροποποίηση αυτής.
44.

Την με αριθμ. πρωτ. 129890/30-11-2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.

45.

Την ανάγκη τροποποίησης της παρούσας λόγω καθυστέρησης στην έναρξη υλοποίησης

της παρέμβασης η οποία προήλθε από την επέκταση της πράξης ως προς τον αριθμό των
ωφελουμένων

και

τον

προϋπολογισμό

(βλ.

τη

με

αρθ.

101384/17-09-2021,

ΑΔΑ

9Γ8546ΜΤΛΡ-Φ7Ν, τροποποίηση της απόφασης ένταξης), λόγω επιβεβλημένης προσαρμογής
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της διαδικασίας ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης με τις τεχνικές δυνατότητες του ΠΣ
VOUCHER και προς διευκόλυνση των ωφελουμένων που διαμένουν σε δύσβατες και
απομακρυσμένες περιοχές (ορεινούς όγκους και μικρά νησιά) καθώς και σε Περιφερειακές
Ενότητες όπου δεν υφίστανται δομές παρόχων,
η Πρόσκληση τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Σε συνέχεια της με αρθ. 101384/17-09-2021 (ΑΔΑ 9Γ8546ΜΤΛΡ-Φ7Ν) τροποποίησης της
απόφασης ένταξης, ο αριθμός των ωφελουμένων διπλασιάζεται από 10.000 σε 20.000 όπως
επίσης και ο προϋπολογισμός της πράξης από 48.780.000,00 € σε 97.560.000,00 €.
Ακολούθως, ο Πίνακας 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ στην
ενότ. 1.2.1 ‘Αντικείμενο της δράσης΄διαμορφώνεται ως εξής:
Πίνακας 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1.470

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

4.832

3

ΗΠΕΙΡΟΣ

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1.748

5

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1.830

6

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

594

7

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

390

8

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

9

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

890

1.118
418

10

ΚΡΗΤΗ

1.326

11

ΑΤΤΙΚΗ

3.382

12

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

13

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ

408
1.594
20.000

Κατ΄αναλογία, ο Πίνακας 2. Ενδεικτική Χρηματοδοτική Κατανομή ανά Περιφέρεια στην ενότ.
1.2.5 ‘Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης- Προϋπολογισμός–Γεωγραφική Κατανομή
Πόρων’ διαμορφώνεται ως ακολούθως:
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Πίνακας 2: Ενδεικτική Χρηματοδοτική Κατανομή ανά Περιφέρεια
Κατηγορία Διοικητικής
Περιφέρειας

Ενδεικτικός αριθμός
Ωφελουμένων ανά
κατηγορία Διοικητικής
Περιφέρειας

Προϋπολογισμός
Δαπάνης ανά
κατηγορία
Διοικητικής Περιφέρειας

Περιφέρεια Αττικής

3.382

16.497.396,00

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

1.594

7.775.532,00

Περιφέρειες σε Μετάβαση

3.846

18.760.788,00

10.770

52.536.060,00

408

1.990.224,00

20.000

97.560.000,00

Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
Ν. ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΑ

2. Στο κεφάλαιο 2.1 “Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων”, τροποποιείται η
πρόταση με τον αστερίσκο ως ακολούθως:
*Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και
κάτω των 50 ετών.
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3. Στο κεφάλαιο 5.1 ‘Γενικά’ διαγράφεται η πρώτη παράγραφος, δηλ.:
Πριν την υλοποίηση της Α ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής ο πάροχος θα πρέπει να
ελέγξει την ηλικία του ωφελούμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 2.1 της παρούσας.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι ηλικιακές προϋποθέσεις, ο
ωφελούμενος διαγράφεται από το μητρώο ωφελουμένων.
4. Στο κεφάλαιο ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ τροποποιείται η τελευταία παράγραφος ως ακολούθως:
Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το φυσικό αντικείμενό
της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/03/2023 και το οικονομικό μέχρι τις
30/06/2023.
5. Ομοίως,

τροποποιείται

στο

κεφ.

1.2.5.

Χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

της

Δράσης-

Προϋπολογισμός–Γεωγραφική Κατανομή Πόρων, το σημείο Α ως εξής:
Α. Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται στις 31/03/2023. Η λήξη του
οικονομικού αντικειμένου της δράσης ορίζεται στις 30/06/2023.
6. Στις ενότητες 1.2.1 Αντικείμενο της Δράσης και 4.1 Αντικείμενο των προγραμμάτων
κατάρτισης, η παράγραφος σχετικά με την εξ αποστάσεως κατάρτιση τροποποιείται ως
ακολούθως:
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…..Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο
της δια ζώσης κατάρτισης σε

αίθουσα διδασκαλίας και σε αίθουσα πληροφορικής (Χρήση

εφαρμογών Η/Υ) κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Η
θεωρητική κατάρτιση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και εξ αποστάσεως,
λόγω των εν εξελίξει ειδικών περιστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι οποίες
απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση και κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων που θα εκδίδει η
ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ σύμφωνα με τις ισχύουσες κατ’ αρμοδιότητα οδηγίες.
Σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές (ορεινούς όγκους και μικρά νησιά) καθώς και σε
Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υφίστανται δομές παρόχων (Δομές Κατάρτισης Τελικού
Μητρώου / Εγκεκριμένες Συνεργαζόμενες Δομές / Εγκεκριμένες Σχολικές μονάδες), μετά από
έγκριση

της

ΕΔ

ΕΣΠΑ

ΑπΚΟ

τα

προγράμματα

δύναται

να

υλοποιηθούν

σε

μισθούμενα/παραχωρούμενα λειτουργούντα σχολεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πάροχος
έχει την υποχρέωση για τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού και επιπλέον να διαθέτει
και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφ. 3.1.1. Προϋποθέσεις
Συμμετοχής – Λόγοι Αποκλεισμού Μητρώου Παρόχων, σημείο 5, της Πρόσκλησης.
Εναλλακτικά, για τις ως άνω περιπτώσεις, είναι δυνατόν, μετά από έγκριση της ΕΔ ΕΣΠΑ
ΑπΚΟ, η υλοποίηση του θεωρητικού μέρους των 200 ωρών να γίνει με τη μέθοδο της
σύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης από απόσταση μέσω διαδικτύου, υπό την
προϋπόθεση ότι το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων σχετικά με ΤΠΕ
επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε προγράμματα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της
τηλεκατάρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση ο ωφελούμενος θα παρακολουθεί το πρόγραμμα
ταυτόχρονα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως (όπως zoom, webex, κλπ).
Στις περιπτώσεις των ωφελουμένων που προκριθεί η παρακολούθηση του προγράμματος
μέσω

σύγχρονης

τηλεκατάρτισης,

συνακόλουθα

οι

συνεδρίες

συμβουλευτικής

θα

πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Σημειώνεται ότι ο ωφελούμενος υποχρεούται να επιλέξει
δομή κατάρτισης που ανήκει στη Διοικητική Περιφέρεια που έχει αιτηθεί.
7. Στο κεφ. 2.5 Δημοσιοποίηση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων – Ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων, η τρίτη παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
Οι Πάροχοι Κατάρτισης ελέγχουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων προκειμένου να
επαληθευθεί ότι οι ωφελούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και ένταξης στην
πράξη. Στη συνέχεια υλοποιείται η Α’ συνεδρία συμβουλευτικής και ο πάροχος αναρτά στο
ΠΣ VOUCHER τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά την υλοποίηση της Α συνεδρίας,
ενεργοποιείται η επιταγή κατάρτισης μέσω της σύναψης της διμερούς σύμβασης μεταξύ
Παρόχου Κατάρτισης και ωφελουμένου.
8. Το κεφ. 4.2.2. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων κατά την θεωρητική κατάρτιση, τροποποιείται ως
ακολούθως:
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Τέλος, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει τα απογραφικά δελτία εισόδου μετά
την ανάρτηση της διμερούς σύμβασης στο ΠΣ VOUCHER και πριν την υποβολή της Δήλωσης
έναρξης τμήματος. Σημειώνεται ότι αν δεν υποβληθούν τα απογραφικά δελτία εισόδου, δεν
είναι εφικτή η έναρξη της κατάρτισης.
Τα απογραφικά δελτία εισόδου συμπληρώνονται για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων
τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την
περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο
της παρακολούθησης

της

δράσης

μέσω

στατιστικών

στοιχείων (δεικτών)

και

των

προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997,
Ν.4314/2014 (άρθρο54Α) και Ν.4403/2016 (άρθρο14). Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για την
περίπτωση διακοπής της συμμετοχής στη δράση προ της ολοκλήρωσής της. Τα στοιχεία αυτά,
στη

συνέχεια,

ο

πάροχος

οφείλει

να

τα

υποβάλλει

στην

ειδική

ιστοσελίδα

http://www.voucher.gov.gr. Η μη συμπλήρωση των απογραφικών από τον ωφελούμενο,
επιφέρει τη μη καταβολή του επιδόματός του.
9. Στο κεφ. 10.2 Όροι και Διαδικασία Πληρωμής Παρόχων Κατάρτισης προστίθεται η παρακάτω
πρόταση:
Για να λάβει ο πάροχος την Α΄πληρωμή που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη επιταγή κατάρτισης,
ο ωφελουμένος θα πρέπει να έχει μία (1) τουλάχιστον παρουσία στη θεωρητική κατάρτιση.
10. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, στο Πρότυπο Διμερούς
σύμβασης, στην ενότ. ΙΙ. Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης, το σημείο 2v.i τροποποιείται ως
ακολούθως:
Ο πάροχος υποχρεούται τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης,
να αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
ΣΕΠΕ - Ο.Α.Ε.Δ. – ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», λίστα με τα ονόματα
των ωφελουμένων.
11. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, στο Πρότυπο Διμερούς
σύμβασης, στην ενότ. ΙΙ. Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης, το σημείο 4 τροποποιείται ως
ακολούθως:
……”Η θεωρητική κατάρτιση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και εξ
αποστάσεως, λόγω των εν εξελίξει ειδικών περιστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του COVID19, οι οποίες απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση και κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων που
θα εκδίδει η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ σύμφωνα με τις ισχύουσες κατ’ αρμοδιότητα οδηγίες.
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Σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές (ορεινούς όγκους και μικρά νησιά) καθώς και σε
Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υφίστανται δομές παρόχων (Δομές Κατάρτισης Τελικού
Μητρώου / Εγκεκριμένες Συνεργαζόμενες Δομές / Εγκεκριμένες Σχολικές μονάδες), είναι
δυνατόν, μετά από έγκριση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, η υλοποίηση του θεωρητικού μέρους των
200 ωρών να γίνει με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης από
απόσταση μέσω διαδικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των
καταρτιζομένων σχετικά με ΤΠΕ επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε προγράμματα που
υλοποιούνται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση ο ωφελούμενος θα
παρακολουθεί το πρόγραμμα ταυτόχρονα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως
(όπως zoom, webex, κλπ).
Στις περιπτώσεις των ωφελουμένων που προκριθεί η παρακολούθηση του προγράμματος
μέσω

σύγχρονης

τηλεκατάρτισης,

συνακόλουθα

οι

συνεδρίες

συμβουλευτικής

θα

πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Σημειώνεται ότι ο ωφελούμενος υποχρεούται να επιλέξει
δομή κατάρτισης που ανήκει στη Διοικητική Περιφέρεια που έχει αιτηθεί.
Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως θεωρητικής κατάρτισης ή συμβουλευτικής, ο πάροχος
οφείλει να διασφαλίσει ότι ο ωφελούμενος έχει πρόσβαση στα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα,
ώστε να παρακολουθήσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 0.5432/22-12-2020 Πρόσκληση, ως έχει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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