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ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτημάτων για Συνεργαζόμενες Δομές»
Γνωστοποιείται ότι οι αιτήσεις των ενταγμένων παρόχων κατάρτισης στο οριστικό Μητρώο
παρόχων με αδειοδοτημένες δομές, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο οριστικό Μητρώο
παρόχων, και με μισθούμενα/ παραχωρούμενα σχολεία θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα
31 Μαΐου 2021 έως και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, μέσω του πληροφοριακού
συστήματος voucher.gov.gr.
Υπενθυμίζεται ότι για τη συνεργασία με αδειοδοτημένη δομή ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 5.1.1 της με αριθ. πρωτ. 1211/31-12-2021 της 9/2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6), για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και
πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών», στο
πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5051556. Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής:
Α) Επιτρέπεται η συνεργασία με αδειοδοτημένη δομή, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις των
κτιριακών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και τα οριζόμενα αντίστοιχα
στο πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων ΣΕΚ.
Στην περίπτωση αυτή, η συνεργαζόμενη αδειοδοτημένη δομή δεν θα πρέπει να έχει
συμπεριληφθεί στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων της Δράσης. Ο πάροχος κατάρτισης που
συνάπτει το συμφωνητικό συνεργασίας με την αδειοδοτημένη δομή, οφείλει να αποδεικνύει
τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, η οποία θα προσμετράται στη δομή αυτή, προκειμένου για την
υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Ευνόητο είναι ότι οι λοιπές προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή στο Μητρώο Παρόχων θα πρέπει να καλύπτονται από τον πάροχο κατάρτισης
που συνεργάζεται με την αδειοδοτημένη δομή.
Η 1 ΕΜΕ της συνεργαζόμενης αδειοδοτημένης δομής θα πρέπει να είναι διαφορετική από τις
ΕΜΕ που έχει δηλώσει ο πάροχος για τη συμπερίληψή του στο Μητρώο Παρόχων της
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Δράσης. Η ΕΜΕ θα προκύπτει είτε από το ήδη υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης,
σε οποιαδήποτε αδειοδοτημένη δομή ο ίδιος διαθέτει, είτε με νέα πρόσληψη, η οποία
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των οριζόμενων στην Πρόσκληση.
Προς τούτο, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για
τη συνεργαζόμενη δομή:
1) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 1 ΕΜΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπο-κεφ.
5.2. της 9/2020 Πρόσκλησης. Ειδικότερα:
α) συνοπτικό πίνακα σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΠΛΗΡΟΥΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

β) για τους έχοντες έμμισθη σχέση, ετήσιο πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) από το
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 2020 [εάν ο ετήσιος πίνακας προσωπικού του
2020 δεν έχει κατατεθεί, κατατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας προσωπικού του 2019]
- αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ).
- παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας (τραπεζικά extraits) σύμφωνα
με τη παράγραφο 10 του άρθρου 38 του Ν. 4387 του 2016 (ΦΕΚ 85 /Α /12-05-2016)
και τη με αριθμό 22528/430/2017/ΦΕΚ 1721 / Β / 18-05-2017 ΚΥΑ.
Σε περίπτωση νέων προσλήψεων, εντός του 2020, θα πρέπει να υποβληθούν τα
αντίστοιχα έντυπα αναγγελίας πρόσληψης (Ε3).
γ) για πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη
εργασία, ανεξάρτητα του τρόπου που αμείβονται, τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στο Παράρτημα ΧΙΙ της 09/2020 Πρόσκλησης.
δ) Για τους ιδιοκτήτες/εταίρους/ μετόχους των ΚΔΒΜ 1 & ΚΔΒΜ 2, θα πρέπει να
προσκομισθούν τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ της 09/2020 Πρόσκλησης.
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία (β), (γ) και (δ) ανωτέρω, θα πρέπει
να υποβληθούν για το χρονικό διάστημα από 30/11/2019 έως 30/11/2020.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο με αρ. πρωτ.
102768/1.10.2020: «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου
με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 (ΑΔΑ: 60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ): «ειδικά από τη δημοσίευση
του πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ήτοι την 27/07/2020 και
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αποκλειστικά έως την 31/12/2020 και με δεδομένα ότι: i) εξαιτίας την πανδημίας του
COVID-19, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση παρέμειναν
κλειστές για αρκετό χρονικό διάστημα, ii) απαιτείται ένα μεταβατικό χρονικό
διάστημα προσαρμογής των παρόχων κατάρτισης στο νέο θεσμικό πλαίσιο, για τον
υπολογισμό των ΕΜΕ λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από 30/11/2019
έως την 30/11/2020. Επιπλέον, οι προσλήψεις προσωπικού που λαμβάνουν χώρα
από την 27/7/2020 έως την 30/11/2020 θα προσμετρηθούν ως αυτοτελείς ΕΜΕ,
σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο υπολογισμού:
- 1 εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση λογίζεται ως 1 ΕΜΕ.
- 1 εργαζόμενος με μερική απασχόληση λογίζεται ως 0,5 ΕΜΕ
- Για τους εργαζόμενους με ωρομίσθια απασχόληση διαιρούνται οι ώρες ημερήσιας
εργασίας /8, προκειμένου να εξαχθεί το ακριβές ποσοστό της ΕΜΕ, πχ. εργαζόμενος
απασχολούμενος 3 ώρες την ημέρα διαθέτει ΕΜΕ 0,4 μετά τη στρογγυλοποίηση που
προκύπτει ως εξής: 3/8= 0,375, άρα 0,4.
Στις ΕΜΕ δεν προσμετρώνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/σύμβουλοι οι οποίοι
απασχολούνται adhoc στον πάροχο κατάρτισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
για την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου/συνεδριών συμβουλευτικής.
2) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδειοδότηση της δομής και την πλήρωση
των κριτηρίων των κτιριακών προδιαγραφών, ως αυτές ορίζονται στην οικεία
παράγραφο της 9/2020 Πρόσκλησης και συγκεκριμένα:
α) άδεια λειτουργίας της δομής, από την οποία να προκύπτει προσβασιμότητα σε
ΑΜΕΑ στη/στις δομή/ες όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, σύμφωνα με τον
ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες
Σχεδιασμού του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Σχεδιάζοντας για Όλους»,
β) οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή
τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν.4495/2017 (Α’ 167),
περί χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού
κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση
της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται,
γ) πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
3) Συμφωνητικό συνεργασίας του παρόχου κατάρτισης με την αδειοδοτημένη δομή,
στο οποίο θα αναγράφονται οι όροι της μεταξύ τους συνεργασίας. Στο
συμφωνητικό θα πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια τουλάχιστον τα εξής:
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α) η ύπαρξη κατ’ ελάχιστον 10 Η/Υ στη δομή, που διαθέτουν λογισμικό με νόμιμη
άδεια χρήσης
β)

ο ορισμός τουλάχιστον ενός ατόμου με καθήκοντα γραμματειακής
υποστήριξης/υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο δύναται
να είναι είτε ήδη απασχολούμενο στη συνεργαζόμενη δομή, είτε ορίζεται από τον
πάροχο κατάρτισης που αιτείται τη συνεργασία με την αδειοδοτημένη δομή
ειδικά προκειμένου για την υλοποίηση του προγράμματος. Το άτομο αυτό θα
αναφέρεται υποχρεωτικά ονομαστικά στο συμφωνητικό συνεργασίας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά συνοδευόμενα από σχετική αίτηση, ο πάροχος οφείλει να τα
προσκομίσει στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος
voucher.gov.gr, για σύμφωνη γνώμη, πριν την έναρξη του προγράμματος. Το συμφωνητικό
συνεργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΧΙV της
09/2020 Πρόσκλησης.
Β) Κατ΄ εξαίρεση σε νησιωτικές και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές δύναται να
χρησιμοποιούνται μισθούμενες/παραχωρούμενες λειτουργικές αίθουσες πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από έγκριση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, κατόπιν
υποβολής σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος από τον πάροχο , μέσω του πληροφοριακού
συστήματος voucher.gov.gr.
Εφόσον η υλοποίηση προγραμμάτων πραγματοποιηθεί σε μισθούμενα/ παραχωρούμενα
λειτουργούντα σχολεία, ο πάροχος έχει την υποχρέωση για τη μεταφορά του απαραίτητου
εξοπλισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να ορίσει ονομαστικά
τουλάχιστον ένα άτομο με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης/ υπευθύνου για την
υλοποίηση του προγράμματος. Εφόσον το άτομο που παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη
ορίζεται από τον πάροχο, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις αρχικά δηλωθείσες 5
ΕΜΕ για την ένταξη στο Μητρώο Παρόχων.
Ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να αποδεικνύει τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, η οποία θα προσμετράται
στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Η 1 ΕΜΕ θα
πρέπει να είναι διαφορετική από τις ΕΜΕ που έχει δηλώσει για τη συμπερίληψή του στο
Μητρώο Παρόχων της δράσης. Η ΕΜΕ θα προκύπτει είτε Α) από το ήδη υπάρχον προσωπικό
του παρόχου κατάρτισης, σε οποιαδήποτε αδειοδοτημένη δομή ο ίδιος διαθέτει, είτε Β) με
νέα πρόσληψη, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των οριζόμενων στην Πρόσκληση.
Ο πάροχος σε αυτήν την περίπτωση και μετά την ανάρτηση του οριστικού μητρώου παρόχων,
οφείλει να προσκομίσει:
i)
ii)

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 1 ΕΜΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπο-κεφ.
5.2. της 09/2020 Πρόσκλησης.
Δικαιολογητικά για τη μίσθωση / παραχώρηση του λειτουργούντος σχολείου.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

4

Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ

iii)

Υπεύθυνη Δήλωση για τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού.

Με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ο πάροχος υποβάλλει έγγραφο, με το οποίο ορίζεται και το
άτομο με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης/υπευθύνου για την υλοποίηση του
προγράμματος.
Προς απόδειξη της γραμματειακής απασχόλησης στελέχους γραμματειακής
υποστήριξης/υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος, που είτε έχει ορισθεί από
τον πάροχο κατάρτισης, είτε από τον συνεργαζόμενο, ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να
διαθέτει, σε περίπτωση ελέγχου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την εργατική
και φορολογική νομοθεσία.
Η υποβολή της αίτησης και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Π/Σ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Η Υπηρεσία κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών, δίνει σύμφωνη γνώμη, για την οποία
λαμβάνει γνώση ο πάροχος αποκλειστικά μέσω του Π/Σ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Κατά την εξέταση του αιτήματος, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον
διευκρινίσεις.
Επισημαίνεται ότι η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας αποτελεί προϋπόθεση για την
ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης.
Σε περίπτωση μη χορήγησης σύμφωνης γνώμης για συγκεκριμένη συνεργαζόμενη δομή, δεν
επιτρέπεται η επανυποβολή της αίτησης για την ίδια δομή.
Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία δεν παρακωλύει τη διαδικασία
ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης από τους ενταγμένους στο Οριστικό Μητρώο
Παρόχων, για τις ίδιες δομές τους.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση έναρξης τμημάτων σε ιδία δομή δεν επιτρέπεται η
μεταφορά τους σε συνεργαζόμενη.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Κοινοποίηση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)




Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικής Γραμματέα Εργασίας
Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και
Ένταξης στην Εργασία

Εσωτερική διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)



Γραφείο Προϊσ/νης
Μονάδα Β΄
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