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Διαγωνισμού
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των
ορίων
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
για το Υποέργο 1
«Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και
πιστοποίησης»
στο πλαίσιο του Έργου «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση
για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 του Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ»
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΡΩ 12.627.392,08
(Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν.4346/2015(ΦΕΚ Α΄152/20-11-2015)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 80500000-9 Υπηρεσίες
κατάρτισης και συμπληρωματικό CPV: 79132000-8: Υπηρεσίες Πιστοποίησης.
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Άξονας προτεραιότητας: 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
Θεματικός Στόχος: 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 8iiY «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων
(ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ
άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία»
Ειδικός Στόχος: Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Προσβάσιμο αρχείο Microsoft Word (*.docx)
Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο Microsoft Accessibility
Checker και δε βρέθηκαν θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με
αναπηρία δε θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Εθνική
Συνομοσπονδία
Αναπηρία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 236

Πόλη

Ηλιούπολη, Αττικής

Ταχυδρομικός Κωδικός

16341

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR3

Τηλέφωνο

+30 210 9949837

Φαξ

+30 210 5238967

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

esaea@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αποστολάκη Νεκταρία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.esaea.gr

Ατόμων

με

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(εφεξής Ε.Σ.Αμε.Α.) η οποία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Η Ε.Σ.Αμε.Α. είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού
κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες
τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα
εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική
Πολιτεία και κοινωνία. Κύρια αποστολή της Συνομοσπονδίας είναι η καταπολέμηση των
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών
τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία, αυτά καθιερώνονται με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των
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Ατόμων με Αναπηρίες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που η χώρα μας μαζί με
το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον ν. 4074/2012.

Εικόνα 1. Οργανόγραμμα Αναθέτουσας Αρχής
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.).
Οι βασικές δραστηριότητες της Α.Α. είναι οι εξής:
✓ Οργάνωση συστηματικών εκστρατειών ενημέρωσης της ελληνικής Κοινωνίας
και Πολιτείας για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με
χρόνιες παθήσεις. (Ιδίως την 3η Δεκέμβρη κάθε έτους, η οποία έχει ορισθεί ως
«Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»).
✓ Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους με στόχο τη διάχυση της διάστασης των
αναγκών των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στα δικά τους αιτήματα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να
επισημανθεί ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) και μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).
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✓ Διαβούλευση με τους φορείς-μέλη της, συντονισμός τη δράση τους και
ενημέρωσής τους για όλες τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
✓ Παρέμβαση μέσω έγγραφων συνηγοριών σε επιμέρους αιτήματα φορέων μελών
της καθώς και σε ατομικά αιτήματα.
✓ Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω της
συμμετοχής εκπροσώπων της, μεταξύ άλλων, στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ, στο Δ.Σ. του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές
του Ν.2643/1998, στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 κ.α.
✓ Άσκηση συστηματικού ελέγχου της νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων με
στόχο τη συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας.
✓ Υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων
προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη
θέσπιση νέας νομοθεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης των
συνταγματικά κατοχυρωμένων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Αξίζει να
επισημανθεί ότι για την προώθηση αυτών των δικαιωμάτων της πληθυσμιακής
ομάδας που εκπροσωπεί, η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), η οποία αποτελεί το ανεξάρτητο
συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
✓ Άσκηση πίεσης για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
✓ Παροχή πληροφόρησης / ενημέρωσης για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα
άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες αυτών μέσω της υπηρεσίας «Διεκδικούμε
Μαζί» που λειτουργεί καθημερινά σε 8ώρη βάση.
✓ Υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων με στόχο την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις και την ενδυνάμωση των οικογενειών τους καθώς και των στελεχών
του αναπηρικού κινήματος.
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✓ Λειτουργία Παρατηρητήριου Θεμάτων Αναπηρίας, το οποίο αποτελεί συστημικό
μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών για την αναπηρία
σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Ειδικότερα αξίζει να αναφερθεί ότι
μέσω του Παρατηρητηρίου η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρακολουθεί και αξιολογεί
συστηματικά τις εθνικές πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης, της κοινωνικής
προστασίας, της απασχόλησης κ.α.
✓ Λειτουργία Ινστιτούτου «ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ» που συνιστά τον επίσημο μελετητικό και
ερευνητικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Βασικός σκοπός του
Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει καταλυτικά στην εφαρμογή των απαιτήσεων
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες και στην πραγμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της
αναπηρίας σε ολόκληρη τη χώρα. Το Ινστιτούτο έχει αυτοτελή νομική υπόσταση
και έχει συστήσει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
1.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.esaea.gr και μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

2.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.esaea.gr.
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Κωδ. ΣΑ Ε3341.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2021ΣΕ33410005) .
Η Σύμβαση εντάσσεται και αφορά στο Υποέργο 1 «Υλοποίηση δράσεων
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης
«Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με
βάση την με αρ.πρωτ.:1371/07.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η παρούσα Σύμβαση
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της σύμβασης
Το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και
πιστοποίησης» που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης
εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για
Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας: 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ», Θεματικό Στόχο: 08 «Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού», Επενδυτική Προτεραιότητα: 8iiY «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας
των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ
άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» και Ειδικό Στόχο: Αύξηση
της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαποσχόλησης και βελτίωση των
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δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29
ετών.
Ειδικότερα η Σύμβαση αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, ήτοι στην υλοποίηση δράσεων
επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε
3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) νέους/ες με
αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις1, ηλικίας έως 29 ετών, (δηλαδή να έχουν
συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30 έτος), απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή
ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΝΕΕTs)2 με στόχο την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης των
ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.
Η ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει α) επαγγελματική
συμβουλευτική, β) ένα οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με δεξιότητες ΤΠΕ (θα
παρακολουθηθεί από το σύνολο των ωφελούμενων), γ) ένα δεύτερο πρόγραμμα
κατάρτισης που θα αφορά σε εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες (αφορά το
σύνολο των ωφελούμενων αλλά κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει το ειδικό πρόγραμμα
που του ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και
προτιμήσεις του), δ) πιστοποίηση τόσο των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (οριζόντιο

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι άτομα (νέοι/ες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση) με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 50%, όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 220 Α΄/28.9.1998). Το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται
σύμφωνα με τον «Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» όπως ισχύει κάθε φορά. Σύμφωνα
με τον ν.4074/2012, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες, ως άτομα με αναπηρία νοούνται «Τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν εκείνα που
έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή αισθητήρια εμπόδια, που, σε αλληλεπίδραση με
διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία,
σε ίση βάση με τους άλλους» (Βλ. άρθρο 1 της Σύμβασης). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
60 του ν.4488/2017 «1. Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές,
ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως
θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και
αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους». Ο όρος
«μακροχρόνια σωματικά ….εμπόδια/δυσχέρειες» παραπέμπει και στα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Από τα
προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι η «αναπηρία» είναι όρος-ομπρέλα, ο οποίος περιλαμβάνει και τη
χρόνια πάθηση. Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημανθεί ότι τα άτομα με χρόνιες παθήσεις λαμβάνουν και αυτά
ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ (βλ. «Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας»- Αριθ. Φ.
80100/ 50885/3033 - ΦΕΚ Τεύχος Β 5987/31.12.2018). Η προσθήκη λοιπόν του όρου «με χρόνιες
παθήσεις» μετά τον όρο «νέοι/ες με αναπηρία» γίνεται προκειμένου να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα
απευθύνεται και σε αυτά τα άτομα. Τέλος στον ν. 4443/2016 περί της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην
απασχόληση και την εργασία, αναπηρία και χρόνια πάθηση θεωρούνται όροι ισοδύναμοι (βλ. άρθρο 2,
παρ.2, εδάφια στ. και η.).
1

2

Ομάδα στόχος (ωφελούμενοι)

Σελίδα 11 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

πρόγραμμα κατάρτισης) όσο και των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων
(πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης) και ε) Πρακτική Άσκηση.
Βασικός στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης είναι οι ωφελούμενοι
(NEETs με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις), που αποτελούν μια από τις πλέον
αποκλεισμένες ομάδες στο πλαίσιο της ευρύτερης ομάδας των ατόμων με αναπηρία και
η οποία αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες ως προς την ένταξή της στην αγορά
εργασίας, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και
θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας αλλά και στην
ενδυνάμωση του επαγγελματικού τους προφίλ μέσω της πρακτικής άσκησης. Η
συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και
δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της
απασχόλησης.
Τα αντικείμενα κατάρτισης/πιστοποίησης επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες τις
αγοράς εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε
Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική, το
οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα
εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Επιπλέον η
πρακτική άσκηση συνολικά ανέρχεται στις 200 ώρες για το κάθε εξειδικευμένο
πρόγραμμα κατάρτισης. Όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση.
Τα προγράμματα κατάρτισης (που οδηγούν σε πιστοποίηση) είναι τα εξής:
1. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει το σύνολο των
ωφελούμενων): «Δεξιότητες ΤΠΕ».
2. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει ένα εκ των
παρακάτω):
a. Εμπόριο και Εξωστρέφεια
b. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης
Επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις της Σύμβασης λόγω της
ομάδας στόχου, έχει προβλεφθεί μια σειρά δράσεων / υπηρεσιών που αφορούν σε
εκπαίδευση των συμβούλων, εκπόνηση / προσαρμογή / εκτύπωση /
προσβασιμοποίηση εργαλείων εργασιακών συμβούλων, παροχή διερμηνείας
νοηματικής γλώσσας [για τον εντοπισμό των ωφελούμενων, κατά την υλοποίηση της
συμβουλευτικής (ατομικής και ομαδικών), κατά την κατάρτιση και την πιστοποίηση].
Οι δομες που θα χρησιμοποιηθουν απο τον αναδοχο προκειμενου να παρασχει τις
υπηρεσιες επαγγελματικης καταρτισης της παρουσας (ανεξαρτητως Περιφερειακης
Ενοτητας), πρεπει να εχουν προδιαγραφες συμφωνες με το υφισταμενο θεσμικο
πλαισιο, ητοι να ειναι αδειοδοτημενες δομες, να διαθετουν ισχυουσα πολεοδομικη αδεια
εκπαιδευτηριου και να πληρουν τις ελαχιστες προδιαγραφες ως προς την Κτιριακη
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Υποδομη, ητοι εγκαταστασεις οι οποιες πληρουν τις διαταξεις του Ν. 4093/2012, ως
ισχυουν, οι οποιες διαθετουν: Προσβασιμοτητα σε ατομα με αναπηρια, συμφωνα με το
Νομο 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) «Νεος Οικοδομικος Κανονισμος» και τις Οδηγιες
Σχεδιασμου του Υπουργειου Περιβαλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικης Αλλαγης
«Σχεδιαζοντας για Όλους», οικοδομικη αδεια που εχει θεωρηθει για συνδεση με τα
δικτυα κοινης ωφελειας η τα οριζομενα στις παραγραφους 6, 7 & 8 του αρθρου 107 του
ν. 4495/2017 (Α’167), περι χρησης εκπαιδευτηριου, συμφωνα με τις διαταξεις του
κτιριοδομικου κανονισμου και κατοψεις με χαρακτηρισμο χρησης των χωρων και
αποτυπωση της προσβασιμοτητας ατομων με αναπηρια, οπως απαιτειται και
Πιστοποιητικο πυροπροστασιας για χρηση εκπαιδευτηριου, συμφωνα με τις ισχυουσες
διαταξεις.
Διευκρινίζεται ότι:
-

ο πάροχος κατάρτισης δεν μπορεί να ταυτίζεται με τους φορείς
πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων,
το κόστος της πρακτικής άσκησης παρέχεται στον πάροχο κατάρτισης.
το επίδομα πρακτικής άσκησης και το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
παρέχεται στον ωφελούμενο από την Ε.Σ.Α.μεΑ.
οι φορείς/επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης δεν λαμβάνουν καμία
χρηματική ή άλλου είδους αμοιβή.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 80500000-9 Υπηρεσίες κατάρτισης και
συμπληρωματικό CPV: 79132000-8: Υπηρεσίες Πιστοποίησης.
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Έργου, η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως αναθέτουσα αρχή
προκηρύσσει το Υποέργο 1, στο σύνολό του. Ήτοι η Προσφορά των υποψηφίων
οικονομικών φορέων πρέπει να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση
για την εκτέλεση του έργου.
Η υποδιαίρεση του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα (σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρ. 59 του ν. 4412/2016) δεν είναι δυνατή, καθώς τα παραδοτέα
της σύμβασης κρίνονται αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα.
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε 12.627.392,08 Ευρώ (Η παροχή
υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και
του άρθρου 19 του Ν.4346/2015(ΦΕΚ Α΄152/20-11-2015).
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφή της και λήγει με την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης
δίδεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:
•

του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/Α΄/08.08.2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

•

του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) 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 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013»,

•

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

•

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

•

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

•

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,

•

•

του ν. 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.
του ν. 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

•

του ν. 4495/2017 (Α 167), παράγραφοι 6, 7 & 8 του άρθρου 107

•
•

του ν. 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
του ν. 4346/2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις.
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•

το π.δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της
ΑΕΠΠ»,

•

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 324-337.

•

του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων
ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και
των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό
φορολογικό καθεστώς».

•

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «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».

•

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006.

•

τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικό
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για τη κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

•

Τον κανονισμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των
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κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ.
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
•

Την υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31.12.2018)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521)
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 –
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

•

Την με αρ.πρ.Κ1/55596/13.05.20 Εγκύκλιο του Γ.Γ.
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, με θέμα «Λειτουργία ΚΔΒΜ».

•

Τον ν. 4763/21.12.2020 (ΦΕΚ 254/Α΄/21.12.2020 «Εθνικό Σύστημα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των
επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

•

την υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016ΥΑ (ΦΕΚ 3251/Β’/1.11.16) όπως
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθ.137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ
5968/Β΄/31.12.2018,

•

την 56902 /215/02.6.2017 (Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)" με την οποία
τροποποιείται η Π1/2390/16.10.2013 (Β΄2677) Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

•

την 57654/23.05.2017 (Β΄1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία τροποποιείται η Π1
2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄3400)΄' Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων",
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•

τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000,

•

τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄163) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

•

το Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση
(“Π3”/Ιούλιος2011)
τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (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», όπως ισχύει. (Το θεσμικό
πλαίσιο βάσει του οποίου υλοποιήθηκαν τα προγράμματα ΣΕΚ της
Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013 (Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης,
Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης - ΕΣΔΕΚ ΚΥΑ 1.5188/οικ. 3.968 (ΦΕΚ 915/Β’/20.05.2011),

•

•

την με αρ. 109046/16.10.2018 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) /
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με
θέμα: “Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο
πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων”,

•

το με Αριθ. Πρωτ.: 79732/27-7-2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
(ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ),

•

το με Αριθ.Πρωτ.:102768/1.10.2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
(ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της
εγκυκλίου με αρ.πρωτ.: 79732/27-7-2020 «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό
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Κοινωνικό Ταμείο
Κατάρτισης (ΣΕΚ)»,

(ΕΚΤ)

προγραμμάτων

Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής

•

την υπ΄ αριθµ. 110328/14.02.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστημα
Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Εξειδικευµένων Κέντρων
Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) και
απεξαρτηµένων ατόµων ή ατόµων υπό απεξάρτηση» (ΦΕΚ 231/τ.Β΄/ 21.02.2005,

•

την με αριθμ. 1371/07.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ειδικές
Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» και την
Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της,

•

το ισχύον Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην
Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με Κωδικό ΟΠΣ 5073491, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,

•

το από 02/02/2008 (αριθ. κατ. 481/21.7.08) καταστατικό της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία,

•

την Απόφαση No 68- 26/05/2021 της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ). της
Ε.Σ.Α.μεΑ. για την έγκριση τευχών και τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 1
«Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» της
Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5073491 ,

•

την Απόφαση No 70/16.07.2021 της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ). της
Ε.Σ.Α.μεΑ. με την οποία προκηρύσσει τον παρόντα ανοικτό διαγωνισμό άνω των
ορίων.

•

την Απόφαση No 70/16.07.2021 της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ). της
Ε.Σ.Α.μεΑ. περί ορισμού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης,
παραλαβής προσφορών.

•

•

Την Απόφαση No 70/16.07.2021 της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ). της
Ε.Σ.Α.μεΑ
περί ορισμού Επιτροπής γνωμοδότησης των ελάχιστων
κριτηρίων/προδιαγραφών των προσφορών.
την υπ’ Αρ. Πρωτ.: 77056-09-07-2021 σύμφωνη γνώμη (προέγκριση
δημοπράτησης) της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» για τη Διακήρυξη για το Υποέργο 1 «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής,
κατάρτισης και πιστοποίησης» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Ειδικές Δράσεις
Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με Κωδικό ΟΠΣ
5073491.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η /09/2021 και
ώρα 16:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την
14η/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου.

1.6 Δημοσιότητα
1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 29/07/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία
Δημοσίευσης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης(ΕΕ/S) στις 03/08/2021 με αριθμό αναφοράς 2021/S 148-394434.
2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.):
21PROC009023172 2021-08-03.

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο.
•
•

Γενική Δημοπρασιών στις 04/08/2021
Ηχώ Δημοπρασιών στις 04/08/2021

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 136140.
Η προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας
καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.esaea.gr (βλ. ΕΡΓΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – Προκηρύξεις Προσκλήσεις
3. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία.
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση των παραπάνω
υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα
κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/16,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
1.

δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν.
2.

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
3.

η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης,
κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των
τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στη
παρούσα προκήρυξη. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο
ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των
τευχών.
4.

δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ.
24 του ν.4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του ίδιου
άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για: α)
την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων
συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς
και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των
οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 3 του αρ. 24 του ω. 4412/16 γνωστοποιήσουν εγγράφως
στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών
τους προσώπων, η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή
5.
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μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι
συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την Αρχή και
λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί
να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε
συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και
των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Εάν
μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή
προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/16.
Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή γραπτή έκθεση, η οποία
περιλαμβάνει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και
όλα τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ω. 4412/16
και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 341 του ν. 4412/16.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
- Η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-

η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ως εμφαίνεται άνω) με τα Παραρτήματά της (Ι-V)
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

-

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

-

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

-

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της (Παράρτημα III).

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω
της
Διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών,
2) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται
στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό» και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς,
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να
διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’
εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που
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περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία
υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας
της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1

Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με
τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
αρνητική περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
5. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες από μία προσφορές με την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου,
Μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας, Υπεργολάβου. Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό νομικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από μία προσφορές
σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών,
για τις οποίες διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή.

2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων
πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (252.547,84) η οποία
αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
15/10/2022 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι έως …/…/2021, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά οικονομικού φορέα που
παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση
συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται
πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των
προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.
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2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Νόμου 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
Επίσης, η εγγύηση καταπίπτει εάν ο οικονομικός φορέας υπέβαλε μη κατάλληλη
προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 Ν. 4412/2016, ή στις
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών.

2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ. 42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική
οργάνωση),
2) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και,
όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου),
237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
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επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του
Ποινικού Κώδικα,
3) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια
των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την
καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία),
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών
λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή),
375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη
σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν
αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα
εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για
την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L
88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των
άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την
κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015)
και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),
6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ
L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού
κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(1) έως (6), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
2.2.3.3. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2.2.3.2. είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2. δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Οι περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2. παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού
διακανονισμού.
2.2.3.4. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016,
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις :
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους
αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93)
περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή
διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
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φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με
απατηλό τρόπο εξ παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης
πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
2.2.3.6. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος
αποκλεισμού).
Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν
προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο
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άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής
που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων
ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms),
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες
διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που
υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι
εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές
αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.
2.2.3.7. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία
από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, και στην παράγραφο 2.2.3.5, εκτός από την περ. β’ αυτής,
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει
αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.9. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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2.2.3.10. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη
χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει
να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων
σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.
Οι Πάροχοι Κατάρτισης θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του με ΑΠ 79732/277-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
Επιπλέον:
α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι Πάροχοι Κατάρτισης πρέπει να διαθέτουν
τουλάχιστον μία (1) αδειοδοτημένη δομή (ίδια ή συνεργαζόμενη) στην Περιφέρεια
Αττικής και να διαθέτουν Κτηριακή Υποδομή, ήτοι εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τις
διατάξεις του ν. 4093/2012 όπως ισχύει και οι οποίες διαθέτουν: (i) προσβασιμότητα
σε ΑμεΑ, σύμφωνα τον Κανονισμό Σχεδιάζοντας για Όλους, 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
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απαιτείται και (ii) πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Οι Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
γ) Ο υποψήφιος ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης εταιρειών (ένα τουλάχιστον μέλος
της) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής
υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) που τηρεί ο
ΕΟΠΠΕΠ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 2β του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-12013).

2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να έχει:
•

Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών και λοιπών εσόδων, των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού, τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού του
υπό ανάθεση έργου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του γενικού
κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα
πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 30% του προϋπολογισμού του
συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω
προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας.

2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι:
-

3

Οι δομες που θα χρησιμοποιηθουν απο τον Αναδοχο προκειμενου να παρασχει τις
υπηρεσιες επαγγελματικης καταρτισης της παρουσας (ανεξαρτητως
Περιφερειακης Ενοτητας), πρεπει να εχουν προδιαγραφες συμφωνες με το
υφισταμενο θεσμικο πλαισιο, ητοι να ειναι αδειοδοτημενες δομες3, να διαθετουν

Η αδειοδότηση και η λειτουργία των παρόχων ΣΕΚ ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία. Κάθε πάροχος

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου
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ισχυουσα πολεοδομικη αδεια εκπαιδευτηριου και να πληρουν τις ελαχιστες
προδιαγραφες ως προς την Κτιριακη Υποδομη, ητοι εγκαταστασεις οι οποιες
πληρουν τις διαταξεις του Ν. 4093/2012, ως ισχυουν, οι οποιες διαθετουν:
Προσβασιμοτητα σε ατομα με αναπηρια, συμφωνα με το Νομο 4067/2012 (ΥΕΚ
79/Α/2012) «Νεος Οικοδομικος Κανονισμος» και τις Οδηγιες Σχεδιασμου του
Υπουργειου Περιβαλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικης Αλλαγης «Σχεδιαζοντας
για Όλους», οικοδομικη αδεια που εχει θεωρηθει για συνδεση με τα δικτυα
κοινης ωφελειας η τα οριζομενα στις παραγραφους 6, 7 & 8 του αρθρου 107 του
ν. 4495/2017 (Α’167), περι χρησης εκπαιδευτηριου, συμφωνα με τις διαταξεις
του κτιριοδομικου κανονισμου και κατοψεις με χαρακτηρισμο χρησης των
χωρων και αποτυπωση της προσβασιμοτητας ατομων με αναπηρια, οπως
απαιτειται, και Πιστοποιητικο πυροπροστασιας για χρηση εκπαιδευτηριου,
συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις.
-

Η αποδεδειγμενη ετοιμότητα (διαθεσιμότητα) για χρήση Ολοκληρωμένου
Συστήματος Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) - απαιτούμενη ακόμη και σε προσκλήσεις
που αφορούν καταρχήν δια ζώσης κατάρτιση - σύμφωνα με τις τεχνικές και
ποιοτικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 του με
Αριθ. Πρωτ. : 79732/27-7-2020 εγγράφου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
(ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και
των σχετικών αναφερόμενων του με Αριθ.Πρωτ.:102768/1.10.2020 εγγράφου
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Διευκρινιστικές
ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ.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)».

-

Η αποδεδειγμενη ετοιμοτητα (διαθεσιμοτητα) για χρηση Ολοκληρωμενου
Συστηματος Συμβουλευτικης (ΟΣΣ) για την ορθη υλοποιηση της
συμβουλευτικης υποστηριξης των ωφελουμενων συμφωνα με τις τεχνικες και
ποιοτικες προδιαγραφες οπως αυτες προσδιοριζονται στο Παραρτημα Ι του με
ΑΠ 79732/07-7-2020 (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο
ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και τη υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ή
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του ν. 4763/2020.
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προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» και των
σχετικών αναφερόμενων του με Αριθ.Πρωτ.:.102768/1-10-2020) εγγράφου της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα «Διευκρινιστικές
ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 79732/27.7.2020
«Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και τη υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)».
-

-

Η ύπαρξη στη δομή αίθουσας Τ.Π.Ε. με κατ’ ελάχιστον δέκα (10) Η/Υ, που
διαθέτουν λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης.
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το στελεχιακό
δυναμικό που ορίζεται στο με ΑΠ 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)»: Κατ΄
ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό: (i) Διευθυντή Κατάρτισης, (ii)
Συντονιστικό / Εκπαιδευτικό Υπεύθυνο, (iii) Υπεύθυνο συμβουλευτικής
υποστήριξης και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, (iv)
Υπεύθυνο Διαχείρισης ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ)
/System Administrator και (v) Επόπτη τηλεκατάρτισης. Οι ως άνω απαιτήσεις
δεν δύναται να είναι μόνο στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου αλλά θα πρέπει να
καλύπτονται χωριστά από κάθε οικονομικό φορέα σε περίπτωση ένωσης.
Επίσης πρέπει να διαθέτει προσωπικό το οποίο συνολικά να ανέρχεται κατ’
ελάχιστο σε πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) σε περίπτωση ύπαρξης
μιας δομής κατάρτισης και επιπλέον μίας (1) ΕΜΕ ανά παράρτημα. Αναλυτικά
πρέπει να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις όπως αυτές ρητώς ορίζονται στις
σχετικές εγκυκλίους. Δεν επιτρέπεται η στήριξη σε τρίτους για την ικανοποίηση
της απαίτησης ύπαρξης Στελεχιακού Δυναμικού του οικονομικού φορέα.

Επιπλέον ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
•

Τις τεχνικές ικανότητες, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την
τεκμηριωμένη εμπειρία, οι οποίες θα αποδεικνύονται από την
υλοποίηση εντός των τελευταίων τριών (3) ετών πριν το έτος
διενέργειας του διαγωνισμού κατ’ ελάχιστο:

−

ενός (1) έργου συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
και πιστοποίησης προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον
στο 10% του Προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
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−

ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης
προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του
Προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση εταιρειών και είναι
συναφή με το προκηρυσσόμενο έργο, λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός
του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού
(%) συμμετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου. Για τον υπολογισμό της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
ολοκλήρωσης των έργων.

Την οργανωτική δυνατότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλάβει
το έργο
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
-

-

-

Πληροφορικό σύστημα διοικητικής υποστήριξης και προς χρήση πληροφορικό
σύστημα για την ορθή υλοποίηση της συμβουλευτικής υποστήριξης των
ωφελουμένων.
Πιστοποιήσεις κατά: ISO 9001:2015, στο πεδίο της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης και της υλοποίησης εξ αποστάσεως κατάρτισης,
ISO 27001:2013, σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων, ISO 27701:2019,
επέκταση του ISO 27001:2013 σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των
πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια.
επαρκή στελέχωση της Ομάδας Έργου του αναδόχου, η οποία θα πρέπει να
απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή
υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου. Όλα τα στελέχη του υποψηφίου
οικονομικού φορέα που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα έχουν τα
ελάχιστα προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα πρέπει να
περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.
Συγκεκριμένα απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να συστήσει Ομάδα Έργου, η
οποία θα απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον όπως προσδιορίζεται παρακάτω (η ομάδα
έργου και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί το κάθε στέλεχος, θα πρέπει να
αναλύονται και στο ΕΕΕΣ]. ):

Στέλεχος 1: Υπεύθυνος Έργου/Διευθυντής Κατάρτισης
Ο Υπεύθυνος Έργου/Διευθυντής Κατάρτισης ο οποίος θα έχει τη συνολική
εποπτεία και ευθύνη του Έργου, της διασφάλισης ποιότητας των
παραδοτέων και της τήρησης όλων των προδιαγραφών πληρότητας που
θέτει η αναθέτουσα αρχή, καθώς και της εκπροσώπησης του αναδόχου έναντι
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της αναθέτουσας αρχής. Ο Υπεύθυνος Έργου/Διευθυντής Κατάρτισης θα
πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
− Πανεπιστημιακό τίτλο4 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
− Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα
ισοτιμιών.
− Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών εκ των οποίων
τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια ειδικής εμπειρίας σε θέματα συναφή με την
επαγγελματική κατάρτιση (εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και
αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής ή /και πιστοποίησης).
Ο Υπεύθυνος Έργου/Διευθυντής Κατάρτισης δεν δύναται να απασχολείται
παράλληλα σε άλλο φορέα ΚΔΒΜ.
Ο Υπεύθυνος Έργου/Διευθυντής Κατάρτισης θα πρέπει στο τέλος κάθε διμήνου
να υποβάλλει έκθεση της πορείας του έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο)
στα αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβής του έργου όργανα της
αναθέτουσας αρχής.
Ο Υπεύθυνος Έργου/Διευθυντής Κατάρτισης θα πρέπει, σε περίπτωση που του
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρουσιαστεί είτε στα γραφεία
Αναθέτουσας Αρχής είτε στο τόπο που θα υποδειχτεί στην Ελλάδα εντός σαράντα
οκτώ (48) ωρών, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η άμεση
πρόσβαση της Αναθέτουσας Αρχής στις υπηρεσίες του Υπευθύνου του Έργου.
Στέλεχος 2: Επιστημονικά Υπεύθυνος/Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος /Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος θα έχει την αρμοδιότητα
(ευθύνη) για την τήρηση της επιστημονικής αρτιότητας κατά την υλοποίηση των
επιμέρους ενεργειών του Έργου, τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας,
την παρακολούθηση της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, την
αξιολόγηση των καταρτιζομένων, θα συνεργάζεται δε με τον Υπεύθυνο
Έργου/Διευθυντή Κατάρτισης για την επιλογή των εκπαιδευτών και των
συμβούλων. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα
ακόλουθα κριτήρια:
− Πανεπιστημιακό τίτλο5 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε
αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
− Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με κατεύθυνση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή
στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη

Πανεπιστημιακός Τίτλος νοείται πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και όχι
πτυχίο τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
5 Πανεπιστημιακός Τίτλος νοείται πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και όχι
πτυχίο τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
4
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Επαγγελματική Κατάρτιση της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών, εκ των οποίων
τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα συναφή με το
αντικείμενο του έργου. Ως εκπαιδευτική εμπειρία νοείται η εμπειρία στο
σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων. Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική
εμπειρία είναι διδακτική, θα πρέπει να βεβαιώνεται για κάθε έτος, διδασκαλία
τουλάχιστον 150 ωρών. Η ανωτέρω εκπαιδευτική εμπειρία δεν μπορεί να είναι εξ
ολοκλήρου διδακτική.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος / Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος θα πρέπει, σε
περίπτωση που του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρουσιαστεί είτε στα
γραφεία Αναθέτουσας Αρχής είτε στο τόπο που θα υποδειχτεί στην Ελλάδα εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών, έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η
άμεση πρόσβαση της Αναθέτουσας Αρχής στις υπηρεσίες του Επιστημονικού
Υπευθύνου του Έργου.
Στέλεχος 3: Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη της υποστήριξης, της εποπτείας
και την οργάνωση της πρακτικής άσκησης. Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα
πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
− Πανεπιστημιακό τίτλο6 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
− Μεταπτυχιακό τίτλο της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
− Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον 300 ωρών
συμβουλευτικής υποστήριξης.
Στέλεχος 4 και 5: 2 (2) Οργανωτικοί Υπεύθυνοι που θα έχουν την αρμοδιότητα της
οργανωτικής υποστήριξης του προγράμματος ήτοι:
- Έγκαιρης και αξιόπιστης έκδοσης και αποστολής όλων των
εγγράφων και των εντύπων που απαιτούνται για τη
υλοποίηση των δράσεων.
Συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών σε όλα τα
έγγραφα.
- Προετοιμασία,
αναπαραγωγή
και
διαχείριση
του
εκπαιδευτικού υλικού.
- Εξασφάλιση της καταλληλότητας των χώρων υλοποίησης
των δράσεων, του απαραίτητου εξοπλισμού, των
απαιτούμενων εποπτικών μέσων και της γραμματειακής
υποστήριξης.
Πανεπιστημιακός Τίτλος νοείται πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και όχι
πτυχίο τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
6
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Προετοιμασία του φακέλου των παραδοτέων του
προγράμματος, ο οποίος θα ελέγχεται από τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο / Εκπαιδευτικό Υπεύθυνο θα υπογράφεται από
Υπεύθυνο Έργου / Διευθυντή Κατάρτισης του Αναδόχου και
θα αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή.
- Επικοινωνία με τους συντελεστές του προγράμματος
προκειμένου να αποφευχθεί η δυσλειτουργία του
προγράμματος.
Οι Οργανωτικοί Υπεύθυνοι θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα
εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
-

-

Στέλεχος 6: Διοικητικό Στέλεχος που θα έχει την αρμοδιότητα της διοικητικής
υποστήριξης του έργου και θα αποτελεί τον σύνδεσμο της αναθέτουσας αρχής με
τον ανάδοχο και θα τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία της αναθέτουσας αρχής
(Ε.Σ.Α.μεΑ.) από την υπογραφή της Σύμβασης του αναδόχου μέχρι τη λήξη της.
Το διοικητικό στέλεχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα
κριτήρια:
− Πανεπιστημιακό τίτλο7 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε
αρμόδια όργανα ισοτιμιών.
− Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ των οποίων
τουλάχιστον ένα (1) έτος ειδική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη έργων
κατάρτισης και πιστοποίησης.
Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας
− Βεβαίωση Διερμηνείας από Σωματείο Διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας (ΕΝΓ) ή βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Διερμηνέων ΕΝΓ της
Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ).
Οι ετήσιες μονάδες εργασίας του προσωπικού πρέπει συνολικά να ανέρχονται κατ’
ελάχιστον σε πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) σε περίπτωση ύπαρξης μιας
δομής (κεντρικής δομής) και επιπλέον μίας (1) ΕΜΕ για κάθε παράρτημα. Στις πέντε (5)
ΕΜΕ δύνανται να συμπεριλαμβάνονται τα τρία επιστημονικά στελέχη (Στέλεχος 1,
Στέλεχος 2 και Στέλεχος 3) με τα προσόντα που περιγράφηκαν ανωτέρω.
Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία,
η ειδική τεχνική επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή
Ένωσης.

Πανεπιστημιακός Τίτλος νοείται πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και όχι
πτυχίο τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.
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Η εύρεση επιχειρήσεων υποδοχής πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων σε
συναφείς θέσεις με τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες της παρούσας είναι
ευθύνη του αναδόχου. Ειδικότερα η τοποθέτηση του ωφελούμενου δύναται να γίνει
σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς
του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης) με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους σχετίζεται με το αντικείμενο
κατάρτισης.
Η μεθοδολογία επιλογής των επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής
άσκησης θα πρέπει να γίνει στη βάση των παρακάτω:
α) ότι η ενημέρωση και η πρόσκληση για συμμετοχή ως φορέας υποδοχής για
πρακτική άσκηση θα απευθυνθεί σε όλες τις επιχειρήσεις, όλων των κλάδων,
χωρίς διακρίσεις και οι επιχειρήσεις θα έχουν ίσες δυνατότητες συμμετοχής στη
δράση πρακτικής άσκησης,
β) η απόφαση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε συγκεκριμένο
φορέα υποδοχής θα λαμβάνεται από τους ίδιους τους υποψηφίους ανέργους σε
συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, με γνώμονα τις δικές τους ανάγκες και
στόχους και
γ) σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε θέση εξαρτημένης
εργασίας στην οποία θα απασχοληθεί ο άνεργος νέος/α με αναπηρία ή/και που
συμμετείχε στη δράση, αυτή η θέση οφείλει να είναι νέα, πρόσθετη του
υφιστάμενου, πριν τη συμμετοχή στη δράση, αριθμού θέσεων
εργασίας/εργαζομένων.
Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά από
τον υποψήφιο Ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού.

2.2.7

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν
να διαθέτουν Πιστοποιήσεις κατά: ISO 9001:2015, στο πεδίο της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης και της υλοποίησης εξ αποστάσεως κατάρτισης, ISO
27001:2013, σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων, ISO 27701:2019, επέκταση του ISO
27001:2013 σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την
κυβερνοασφάλεια.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και
σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα
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μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε
τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων/Υπεργολαβία

2.2.8.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παρ. 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παρ. 2.2.6), πλην των ελάχιστων προδιαγραφών της
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας / επάρκειας, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’
αριθ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) εγκύκλιο με τίτλο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΣΕΚ)» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.
ειδικά:
1. Δεν επιτρέπεται η στήριξη σε τρίτους για την ικανοποίηση της ύπαρξης Στελεχιακού
Δυναμικού (βλέπε ενότητα 2.2.6) του Οικονομικού Φορέα στη περίπτωση παρόχου
κατάρτισης. Ο κάθε οικονομικός φορέας (πάροχος Κατάρτισης) απαιτείται να διαθέτει
τουλάχιστον πέντε (5) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) σε περίπτωση ύπαρξης μίας
(1) δομής κατάρτισης και επιπλέον μίας (1) ΕΜΕ ανά παράρτημα και δεν επιτρέπεται η
στήριξη σε τρίτους για την κάλυψη της απαίτησης αυτής.
2. Δεν επιτρέπεται η στήριξη σε τρίτους για την ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης
των ζητούμενων πληροφοριακών συστημάτων (ΟΣΤΚ, ΠΣΔΥ, και ΟΣΣ). Οι συνδρομές
χρήσης που ζητούνται στην ενότητα 2.2.9 ως δυνητικός τρόπος απόδειξης της τεχνικής
ικανότητας, δεν αποτελούν στήριξη σε ικανότητα τρίτων αλλά απλή προμήθεια.
3. Δεν επιτρέπεται η στήριξη σε τρίτους για την ικανοποίηση της απαίτησης για την
εξασφάλιση αίθουσας Τ.Π.Ε.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση της
παρ. 2.2.6 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία οικονομικοί φορείς μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο αν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες και
όχι το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί με υπεργολαβία.
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινής απαραδέκτου να ορίζουν στην προσφορά
τους το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν με την μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα
που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.5 και 2.2.3.10. της παρούσας.
Η αντικατάσταση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν 4412/2016 ως
τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον
οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον
οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να
αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2 Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται
να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι
αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη
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της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους
2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.5 και 2.2.6).
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι
προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις
παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι
πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν
γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης
για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν
αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.
2.2.9.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IΙ το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το
Ε.Ε.Ε.Σ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το
οποίο μπορούν να υποβάλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ
της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, ο οικονομικός φορέας
αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας
δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
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Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και
τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς
περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011,
σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό
πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016)
αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή
εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό
πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή,
κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
2.2.9.2

Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6
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και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η
προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 στο οποίο περιέχονται επίσης οι
πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η
απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν8.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με
την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
8
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καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄
της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του9.. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) Για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου
2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. Σε
περίπτωση ενεργοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους
συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134 η Αναθέτουσα
Αρχή θα αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας.
Για τις παραγράφους 2.2.3.2 περ. β και 2.2.3.3. πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 περ. α’, πέραν του ως άνω
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
9
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αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Για την παράγραφο 2.2.3.5 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για
τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,
και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.5 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.6, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που
καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή
νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή
νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των
περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των
μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου
Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του
ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν
αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του
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τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά
περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες
τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2.2.3.5.
iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι
οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι
ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και
τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που
αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:
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i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων,
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην
εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι
γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια
κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση,
διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε
βάρος της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια
αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά
την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη
διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον
φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,
καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά
ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα,
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.
3310/2005 Προς τον σκοπό αυτό ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω
δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, οφείλει να προσκομίζει κατά το στάδιο
κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω
έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν.
3310/2005 όπως ισχύει.
ε) Για την παράγραφο 2.2.3.10. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν έχει περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
•

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
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κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου
2.2.4 γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους,10 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
•

Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του με ΑΠ 79732/277-2020 (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)», οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις και ειδικότερα:
α) Άδεια Παρόχου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 1 ή 2 που εξασφαλίζει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το ν.
4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ Α’ 99/27.04.2012)
«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους»,
κατά περίπτωση, ή του Γενικού Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια Βίου
Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α’/12.06.2018), ή άδεια που εκδίδεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4763/2020, ή ανάλογη άδεια κατά περίπτωση που εκδίδεται
από τη Χώρα Εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση, η
απαιτούμενη άδεια παρόχου υπηρεσιών διά βίου μάθησης, θα πιστοποιείται
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σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ανάλογες εν ισχύ διαδικασίες /
δικαιολογητικά.
β) Πιστοποιητικό/βεβαίωση, από την οποίο να προκύπτει ότι ο φορέας
Πιστοποίησης Προσώπων είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
γ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης εταιρειών (ένα τουλάχιστον μέλος της) είναι
εγγεγραμμένος στον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) του τηρεί ο
ΕΟΠΠΕΠ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 2β του Νόμου 4111 (ΦΕΚ
18/τ.Α/25-1-2013).
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους Ισολογισμούς των
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών ή Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου του (δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου
εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Εάν ο
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:
Β.4.1. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων παρόμοιων με το
προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία
πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, με ένδειξη της οικονομικής τους
αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής
του διαγωνιζομένου σε αυτό.
Η παρουσίαση των σχετικών έργων θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα:
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ /
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΕΙΔΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(σε Ευρώ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (από ...έως)
(%)
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Β.4.2.Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση
των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο
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•

Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο
παραλαβής από την αρμόδια αρχή.

•

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται σχετική
επιστολή του ιδιώτη.

•

Εάν το έργο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας το έχει υλοποιήσει ως μέλος
Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του
Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Β.4.3.Δικαιολογητικά για τεκμηρίωση της
προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας Έργου

τεχνικής

ικανότητας

της

Β.4.3.1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση των
απαιτούμενων προσόντων της προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας του
Αναδόχου σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας προσκομίζουν τα
παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία κατά περίπτωση:
Β.4.3.1.1 Υπεύθυνος Έργου/Διευθυντής Κατάρτισης – Επιστημονικός Υπεύθυνος
/Εκπαιδευτικός
Υπεύθυνος
Υπεύθυνος
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης/Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
1. Τίτλος σπουδών
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις
κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε έτη
απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.

Β.4.3.1.2 Λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου
1. Τίτλος σπουδών,
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις
κατά περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε έτη
απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.
Β.4.3.2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τους ανωτέρω Πίνακες, θα πρέπει να
καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, με τις οποίες θα
δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου και
να εργαστούν στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και όπου αλλού τους ζητηθεί
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για όλο το διάστημα απασχόλησης τους στο έργο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί
ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται
τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων
δηλώσεων από τους υπογράφοντες ούτε η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της
παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου,
τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή τμήματος Έργου
που προτίθεται ο υποψήφιος
Ανάδοχος να αναθέσει σε
Υπεργολάβο

Επωνυμία, Στοιχεία
Επικοινωνίας, Νόμιμοι
Εκπρόσωποι Υπεργολάβου

Ημερομηνία
Δήλωσης
Συνεργασίας

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει
να καταθέσει :
α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το
τμήμα του έργου που έχει δηλώσει στην προσφορά του.
β) Yπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα
δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν
το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα,
εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο
υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά
πρόσωπα και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις από τα πρόσωπα
αυτά ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που
περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί
ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.
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Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων
δηλώσεων των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ούτε η θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της
παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούν
υπεργολάβους, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Β.4.3.3. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση των
απαιτούμενων στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας
προσκομίζουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία κατά περίπτωση:
•

•

•

Άδεια χρήση για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ), ή, εάν
αυτό είναι διαθέσιμο με της μορφή Software as a Service, συνδρομή η οποία να
έχει ισχύ κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος της διάρκειας των υπηρεσιών
κατάρτισης και για αριθμό χρηστών κατ’ ελάχιστο ίσον με τον εκτιμώμενο
αριθμό των ωφελούμενων. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το ΟΣΤΚ
πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των τεχνικών, λειτουργικών απαιτήσεων
καθώς και προδιαγραφών ασφαλείας όπως περιγράφονται στην σχετική
εγκύκλιο 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)» στις σελ.34-49.
Άδεια χρήσης για το Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης ή εάν
αυτό είναι διαθέσιμο με της μορφή Software as a Service, συνδρομή η οποία να
έχει ισχύ κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος της διάρκειας των υπηρεσιών
κατάρτισης.
Άδεια χρήσης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής (ΟΣΣ), ή, εάν
αυτό είναι διαθέσιμο με τη μορφή Software as a Service, συνδρομή η οποία να
έχει ισχύ κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος της διάρκειας των υπηρεσιών
κατάρτισης και για αριθμό χρηστών κατ’ ελάχιστο ίσον με τον εκτιμώμενο
αριθμό των ωφελούμενων. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το ΟΣΣ
πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην
σχετική εγκύκλιο 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)» στις σελ.25-26.
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•

Τα σχετικά links και τους κωδικούς πρόσβασης των παραπάνω συστημάτων.

Σε ότι αφορά στη δομή αίθουσας Τ.Π.Ε. με κατ΄ ελάχιστον δέκα (10) Η/Υ
προσκομίζονται τα ίδια στοιχεία σχετικά με την άδεια λειτουργίας της Δομής, σύμφωνα
με τον όρο Β.2. περ. α’ της παρούσας, και άδειες χρήσης λογισμικού για τους Η/Υ σε
ισχύ.
Σε ότι αφορά στις απαιτούμενες ΕΜΕ προσκομίζονται κατά περίπτωση τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο υπ’ αρ.πρωτ. 102768 (1-10-2020)
(ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες
εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ.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), ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της
εταιρίας. Αντίστοιχα για τον υπολογισμό των ΕΜΕ ισχύουν τα αναγραφόμενα στην
σχετική εγκύκλιο.
Τέλος, σε ότι αφορά στο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό προσκομίζονται κατά
περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο υπ’ αρ.πρωτ.102768 (1-10-2020)
(ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες
εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ.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), τα οποία αφορούν στους (i) Διευθυντή
Κατάρτισης (ii) Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο, (iii) Υπεύθυνο συμβουλευτικής
υποστήριξης και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης (iv) Υπεύθυνος
διαχείρισης
ολοκληρωμένου
συστήματος
τηλεκατάρτισης
(Ο.Σ.Τ.Κ.)/System
Administrator, (v) Επόπτης τηλεκατάρτισης (Διευκρινίζεται ότι σε ότι αφορά τον
Επόπτη Τηλεκατάρτισης, στη φάση της υποβολής της προσφοράς απαιτείται ένας για
κάθε πάροχο κατάρτισης και στη φάση της υλοποίησης της σύμβασης θα ελέγχεται από
την αναθέτουσα αρχή η αναγκαιότητα ύπαρξης περισσότερων εποπτών για τη τήρηση
των προδιαγραφών της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.79732/27.7.2020).
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν σχετικά πιστοποιητικά.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
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δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα
πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται,
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού
φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των
κάτωθι κριτηρίων:
Πίνακας 1. Πίνακας κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
Βαρύτητας
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K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

Μεθοδολογία Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
- Επιλογή και συντονισμός των εκπαιδευτών σε 8%
σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου
Λειτουργικότητα
Ο.Σ.Τ.Κ.
Σύστημα Τηλεκατάρτισης)

(Ολοκληρωμένο 2%

Μεθοδολογία
Υλοποίησης,
Εκπαιδευτικές
μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν 25%
για την Επαγγελματική Κατάρτιση
Περιγραφή της διαδικασίας οργάνωσης
παρακολούθησης και αξιολόγησης του Έργου.
Παρουσίαση
της
μεθοδολογίας
εξεύρεσης/εντοπισμού των ωφελούμενων και 10%
της αντιμετώπισης του κινδύνου μη εξεύρεσης
του συνολικού αριθμού αυτών κατά το χρόνο
της σύμβασης
Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των
γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων
και περιγραφή της διαδικασίας επιλογής και
διασφάλισης της ανεξαρτησίας του φορέα 25%
πιστοποίησης ώστε να τηρηθεί κυρίως η αρχή
της μη ταύτισης των φορέων πιστοποίησης με
τους παρόχους κατάρτισης
Περιγραφή της διαδικασίας εποπτείας και
ποιοτικής παρακολούθησης και ελέγχου της
20%
πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων
Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του
Έργου και παρουσίαση της διαδικασίας
εντοπισμού και διαχείριση κινδύνων ώστε να
10%
τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου
ΣΥΝΟΛΟ

100%

Τρόπος αναλυτικής βαθμολόγησης των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης της
τεχνικής προσφοράς
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Κριτήριο Κ1: Βαθμολογείται η επάρκεια και η σαφήνεια της συνολικής μεθοδολογίας
υλοποίησης της ενέργειας της επαγγελματικής συμβουλευτικής βάσει των
προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα I «Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της παρούσας.
Ο υποψήφιος πρέπει να αναλύσει το ρόλο που θα έχουν κατά την υλοποίηση του έργου
οι συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτές. Επίσης, πρέπει να παρουσιαστεί η διαδικασία επιλογής
και συντονισμού των Εκπαιδευτών.
Κριτήριο Κ2:
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να αποδείξει την ετοιμότητά του και να
περιγράψει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) (τεχνικές
προδιαγραφές, υποσυστήματα, λειτουργικότητες κ.α.) που θα χρησιμοποιήσει για την
υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με τη μέθοδο τηλεκατάρτισης (e-learning)
στην περίπτωση που επιβληθούν περιοριστικά μέτρα λόγω έκτακτων αναγκών
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πανδημία COVID 19), το οποίο πρέπει να είναι
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων με αναπηρία και πρέπει να
πληροί κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα 1
«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING)»
της εγκυκλίου με ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) που περιγράφονται στην ενότητα 1. του
Παραρτήματος V της παρούσας.
Κριτήριο Κ3: Βαθμολογείται η επάρκεια και η σαφήνεια της συνολικής μεθοδολογικής
προσέγγισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης σε σχέση με το
εκπαιδευτικό αντικείμενο, τους εκπαιδευτικούς στόχους, και τις ανάγκες της ομάδας
των ωφελούμενων. Θα εκτιμηθεί επιπλέον εάν η προτεινόμενη μεθοδολογία και
τεχνικές υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα στοχεύουν
στη βέλτιστη μαθησιακή υποστήριξη των ωφελούμενων.
Κριτήριο Κ4: Βαθμολογείται η συνολική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο ο
υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να παρακολουθεί όλες τις επιμέρους φάσεις
της διαδικασίας οργάνωσης, διοίκησης, παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης
του έργου. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει να περιγράψει τουλάχιστον ένα
(1) από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για το σκοπό της
οργάνωσης/διοίκησης/παρακολούθησης/αξιολόγησης του έργου προσαρμοσμένο στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου και με σαφή αναφορά του τρόπου χρήσης του.
Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να περιγράψει με σαφήνεια τη διαδικασία υποστήριξης
της αναθέτουσας αρχής στην προσέλκυση των ωφελούμενων σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου και να παρουσιάσει τον τρόπο και τις πρακτικές που θα
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εφαρμόσει για την αντιμετώπιση του κινδύνου μη εξεύρεσης του συνολικού αριθμού
των ωφελούμενων κατά τον χρόνο της Σύμβασης.
Κριτήριο Κ5: Βαθμολογείται η συνολική προτεινόμενη προσέγγιση του υποψηφίου
οικονομικού φορέα σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και
δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Αξιολογείται η συνάφεια των προτεινόμενων σχημάτων
πιστοποίησης σε σχέση με τα προγράμματα κατάρτισης καθώς και η ωριμότητα της
διαδικασίας διαπίστευσης προτεινόμενων Σχημάτων πιστοποίησης.
Ο υποψήφιος δύναται να συμπεριλάβει στην Προσφορά του τα Σχήματα πιστοποίησης
για τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη, ήτοι του Οριζόντιου
Προγράμματος «Δεξιότητες ΤΠΕ» και των εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης
«Εμπόριο και Εξωστρέφεια» και «Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης»
που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «Αναλυτική περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος της σύμβασης», της παρούσας.
Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να περιγράψει τη διαδικασία επιλογής και διασφάλισης
της ανεξαρτησίας του φορέα πιστοποίησης ώστε να τηρηθεί κυρίως η αρχή της μη
ταύτισης των φορέων πιστοποίησης με τους παρόχους κατάρτισης.
Κριτήριο Κ6: Βαθμολογείται η μεθοδολογική προσέγγιση που θα εφαρμόσει ο
υποψήφιος οικονομικός φορέας για την εποπτεία, την ποιοτική παρακολούθηση και
ελέγχου της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων.
Επιπλέον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να περιγράψει τη μεθοδολογία
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης καθώς και τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
που θα εφαρμόσει όταν η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί στη δομή του παρόχου
κατάρτισης11, στην περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
επιχειρήσεις/φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης (όπως στην περίπτωση μη
εξεύρεσης επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης που η λειτουργία τους
σχετίζεται με τα αντικείμενα κατάρτισης).
Κριτήριο Κ7: Βαθμολογείται η παρουσίαση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος του
έργου σε μορφή Διαγράμματος Gantt σε συσχέτιση με τις διαφορετικές φάσεις/στάδια
του έργου, τα Πακέτα Εργασίας και τα Παραδοτέα. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να
περιγράψει τους ενδεχόμενους κινδύνους, τον μηχανισμό εντοπισμού των κινδύνων και
το πλαίσιο διαχείρισής τους, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και όλες οι
συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του έργου. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να
ανταποκρίνεται στους χρονικούς περιορισμούς του προγράμματος και να
τεκμηριώνεται η ρεαλιστικότητά του σε σχέση με τους τιθέντες περιορισμούς και την
καθορισμένη διάρκεια του έργου.

11

κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης του αναδόχου και της σύμφωνης γνώμης της αναθέτουσας αρχής
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2.3.2

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

2.3.2.1 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς.
Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά
κριτήριο.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν
επαρκώς ή/και παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, όπως αυτός ορίζεται στον
αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία (εφόσον το τρίτο
δεκαδικό είναι 1, 2, 3 ή 4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5, 6, 7, 8 ή 9
προς τα πάνω).
O Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) προκύπτει από το άθροισμα των
συνολικών βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων, αφού αυτές σταθμιστούν µε
το αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητάς τους, όπως αυτός ορίζεται στον παραπάνω
πίνακα, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
ΑΒΤΠ = Κ1×8% + Κ2×2% + Κ3×25% + Κ4×10% + Κ5×25% + Κ6×20%+Κ7 ×10%
Ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται
με βάση τον ABTΠmax, δηλαδή την απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά
υποψηφίου, από τον τύπο:
ΑΒΤΠ
ΣΒΤΠ =

ΑΒΤΠmax

X

100

Όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου
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2.3.2.2 Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών:
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών είναι σχετική. Για κάθε προσφορά θα
υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής:

Κmin
ΣΒΟΠi =

Ki

X 100

όπου:
ΣΒΟΠi = ο Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντα i
Κmin = Η Συνολική Οικονομική Προσφορά του Προσφέροντα με τη χαμηλότερη
Συνολική Οικονομική Προσφορά όπως δίνεται στην Οικονομική του Προσφορά.
Ki = Η Συνολική Οικονομική Προσφορά του Προσφέροντα i όπως δίνεται στην
Οικονομική του Προσφορά.
2.3.2.3: Υπολογισμός Ανηγμένης Βαθμολογίας Προσφορών – Τελική Αξιολόγηση
Η Ανηγμένη Βαθμολογία Προσφοράς (ΑBΠ) κάθε προσφοράς θα υπολογισθεί με τον
ακόλουθο μαθηματικό τύπο: ΑBΠi = ( ΣΒΤΠi Χ 0,8 ) + (ΣΒΟΠi Χ 0,2).
Με βάση τις Ανηγμένες Βαθμολογίες των προσφορών, αυτές, θα καταταχθούν κατά
φθίνουσα σειρά βαθμού ΑBΠ.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη
των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, το οποίο υποβάλλεται στο
αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση απόφασης.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I
της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
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ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους
του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη
ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
1)
έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.
2)
έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4 . Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και
συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν
αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία
αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά
αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από
τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή
και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να
πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών
δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον
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πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση eApostille,
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών
υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης
δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς
μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα
στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με
μορφότυπο PDF.
Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που
ορίζεται στην παράγραφο 3.1 της παρούσας, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά:
η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
-αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς
και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης
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συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε
κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική
θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική
Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί
απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977»
(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους
μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων
για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα
εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς
του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο,
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την
αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης
προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την
επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής
ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας
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«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης
σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη)
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β)
την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος
Promitheus
ESPDint,
προσβάσιμου
μέσω
της
Διαδικτυακής
Πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό
το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική
αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με
μορφότυπο PDF.
[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus
ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 .
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
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πληρούνται.
Στην ενότητα αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του
πρόταση για την υλοποίηση του Έργου, τη μεθοδολογία υλοποίησής του σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα.
Ακόμη, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπεριλάβει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο
τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που
τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης της
Τεχνικής Προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
Η Τεχνική Προσφορά που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος12 πρέπει να
περιλαμβάνει εκτός από την παρουσίαση του υποψηφίου αναδόχου και τις ακόλουθες
ενότητες:
Α. Μεθοδολογία Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, - Επιλογή και συντονισμός
των εκπαιδευτών σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου
Ο υποψήφιος πρέπει να αναλύσει τη μεθοδολογία της επαγγελματικής συμβουλευτικής
που θα εφαρμόσει βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα I
«Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος της
σύμβασης της παρούσας».
Ο υποψήφιος πρέπει να αναλύσει το ρόλο που θα έχουν κατά την υλοποίηση του έργου
οι συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτές. Επίσης, πρέπει να παρουσιαστεί η διαδικασία επιλογής
και συντονισμού των Εκπαιδευτών.
Β. Λειτουργικότητα Ο.Σ.Τ.Κ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης)
Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει την ετοιμότητά του και να περιγράψει το
Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) (τεχνικές προδιαγραφές,
υποσυστήματα, λειτουργικότητες κ.α.) που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση των
προγραμμάτων κατάρτισης με τη μέθοδο τηλεκατάρτισης (e-learning) -στην
περίπτωση που επιβληθούν περιοριστικά μέτρα λόγω έκτακτων αναγκών (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά πανδημία COVID 19), το οποίο πρέπει να είναι προσαρμοσμένο
στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων με αναπηρία και πρέπει να πληροί κατ’
ελάχιστον τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα 1 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των
στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του
12
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING)» της εγκυκλίου με
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) που περιγράφονται στην ενότητα 1. του Παραρτήματος V της
παρούσας.
Γ. Μεθοδολογία Υλοποίησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές που θα
χρησιμοποιηθούν για την Επαγγελματική Κατάρτιση
Ο υποψήφιος πρέπει να περιγράψει τη μεθοδολογία υλοποίησης των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν,
οι οποίες θα πρέπει α) να έχουν συνάφεια με τις ανάγκες της ομάδας των ωφελούμενων
και με το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης β) να είναι κατάλληλες και
πλήρως προσβάσιμες με γνώμονα τις ανάγκες των ωφελούμενων βλ. παρακάτω Πίνακα
[όπως διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή DVD με υποτιτλισμό στην
περίπτωση κωφών ατόμων ή ατόμων με προβλήματα ακοής, προγράμματα ανάγνωσης
οθόνης ή και μεγέθυνσης καθώς και braille για τυφλούς ωφελούμενους ή
ωφελούμενους με προβλήματα όρασης, υπολογιστές με ειδικούς διακόπτες και
χειριστήρια για ωφελούμενους με κινητική αναπηρία, (ήτοι να διατίθεται κατάλληλος
ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός/ή και λογισµικό καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των καταρτιζοµένων µε
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις) ], και γ) να υλοποιηθούν στη βάση των αρχών της
εκπαίδευσης των ενήλικων και σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές
εκπαίδευσης ενηλίκων. Ως εκ τούτου το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης
πρέπει να αποσκοπεί στη βέλτιστη μαθησιακή υποστήριξη των ωφελούμενων.
Επιπλέον ο υποψήφιος θα πρέπει στην τεχνική του προσφορά του να
παρουσιάσει τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών των προγραμμάτων
κατάρτισης, τις θεματικές ενότητες και υποενότητες και τις ώρες ανά θεματική
ενότητα. Εφόσον τα αντικείμενα κατάρτισης συνδέονται με σχετικά πιστοποιημένα
επαγγελματικά περιγράμματα, τότε τα προγράμματα σπουδών των προγραμμάτων
κατάρτισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στη διατύπωση των επιδιωκόμενων
μαθησιακών αποτελεσμάτων, τις Κύριες και τις Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες
του αντίστοιχου επαγγελματικού περιγράμματος, ώστε να προετοιμάζει κατάλληλα
τους καταρτιζόμενους για “αρθρωτή” πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Στην
περίπτωση που δεν διατίθενται πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα των
γνωστικών αντικειμένων κατάρτισης της παρούσας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει
να αναπτύξει επαρκώς τα επαγγελματικά περιγράμματα των γνωστικών αντικειμένων
στην τεχνική του προσφορά, τα οποία και θα πιστοποιήσει δυο μήνες μετά την
υπογραφή της Σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή.
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Κατηγορία
αναπηρίας

Εκπαιδευτική
διαδικασία

Εκπαιδευτικό Η/Υ και ΤΠΕ
υλικό
εφαρμογές

Κωφοί/βαρήκοι

Διερμηνεία
στη
νοηματική
γλώσσα,
παροχή
ενημέρωσης
μέσω sms

Υποτιτλισμός
ή
διερμηνεία στην
νοηματική γλώσσα
σε
περίπτωση
οπτικοακουστικού
υλικού

Oπτική
ειδοποίηση
κατά
τη
χρήση
hardware/
εξοπλισμού
όπου
απαιτείται ανάλογα
με τις περιπτώσεις

Τυφλοί/μερικώς
βλέποντες

Μαγνητοφώνηση
παραδόσεων,
περιγραφή
εικόνων/πινάκων κ.λπ.,
προσαρμοσμένο
σύστημα
εξετάσεων
πιστοποίησης

Ψηφιοποίηση
υλικού
σε
προσβάσιμες
μορφές, κείμενα
σε braille κ.λπ.

Ειδικό λογισμικό (π.χ.
screen
readers)
/hardware
(π.χ.
εκτυπωτές σε braille)

-

Παροχή
υποστηρικτικής
τεχνολογίας
(π.χ.
ειδικά πληκτρολόγια
κ.α.)

ειδικό
Άτομα με κινητική Ενδεχομένως
σύστημα
εξετάσεων
αναπηρία
πιστοποίησης

Άτομα
με Απλοποιημένες έννοιες, Παροχή υλικού σε Εξοπλισμός/λογισμικό
χρόνοι μορφή easy to με εύκολο μενού στη
γνωστικές/ψυχικές μεγαλύτεροι
αντίδρασης/συμμετοχής, read
διαχείρισή του και
αναπηρίες
ενδεχομένως
ειδικό
σύστημα
εξετάσεων
πιστοποίησης

ειδική εκπαίδευση

Δ. Περιγραφή της διαδικασίας οργάνωσης παρακολούθησης και αξιολόγησης
του Έργου. Παρουσίαση της μεθοδολογίας εξεύρεσης/εντοπισμού των
ωφελούμενων και της αντιμετώπισης του κινδύνου μη εξεύρεσης του συνολικού
αριθμού αυτών κατά το χρόνο της σύμβασης
Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τη συνολική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο
προτίθεται να παρακολουθεί όλες τις επιμέρους φάσεις της διαδικασίας οργάνωσης,
παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης του έργου καθώς και να περιγράψει
τουλάχιστον ένα (1) από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου και με σαφή αναφορά του
τρόπου χρήσης του.
Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει με σαφήνεια τη διαδικασία υποστήριξης
της αναθέτουσας αρχής στην προσέλκυση των ωφελούμενων σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου και να παρουσιάσει τον τρόπο και τις πρακτικές που θα
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εφαρμόσει για την αντιμετώπιση του κινδύνου μη εξεύρεσης του συνολικού αριθμού
των ωφελούμενων κατά τον χρόνο της Σύμβασης.
Ε. Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των
ωφελούμενων και περιγραφή της διαδικασίας επιλογής και διασφάλισης της
ανεξαρτησίας του φορέα πιστοποίησης ώστε να τηρηθεί κυρίως η αρχή της μη
ταύτισης των φορέων πιστοποίησης με τους παρόχους κατάρτισης.
Ο υποψήφιος πρέπει να αναλύσει τα στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης των
καταρτισθέντων. Ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στην Προσφορά τα Σχήματα
Πιστοποίησης του Οριζόντιου Προγράμματος «Δεξιότητες ΤΠΕ» και των εξειδικευμένων
προγραμμάτων κατάρτισης «Εμπόριο και Εξωστρέφεια» και «Υπάλληλος Γραφείου /
Διοικητικής Υποστήριξης» που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «Αναλυτική
περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος της σύμβασης», της
παρούσας. Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να περιγράψει τη διαδικασία επιλογής και
διασφάλισης της ανεξαρτησίας του φορέα πιστοποίησης ώστε να τηρηθεί κυρίως η
αρχή της μη ταύτισης των φορέων πιστοποίησης με τους παρόχους κατάρτισης.
Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να περιγράψει τη διαδικασία επιλογής και διασφάλισης
της ανεξαρτησίας του φορέα πιστοποίησης ώστε να τηρηθεί κυρίως η αρχή της μη
ταύτισης των φορέων πιστοποίησης με τους παρόχους κατάρτισης.
Ζ. Περιγραφή της διαδικασίας εποπτείας και ποιοτικής παρακολούθησης και
ελέγχου της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων
Ο υποψήφιος πρέπει να αναλύσει τα στάδια της διαδικασίας εποπτείας και ποιοτικής
παρακολούθησης και ελέγχου της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων.
Επιπλέον ο υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα
εφαρμόσει για την εξεύρεση επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης.
Επιπλέον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να περιγράψει τη μεθοδολογία
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης καθώς και τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
που θα εφαρμόσει όταν η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί στη δομή του παρόχου
κατάρτισης13 στην περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
επιχειρήσεις/φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης (όπως στην περίπτωση μη
εξεύρεσης επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης που η λειτουργία τους
σχετίζεται με τα αντικείμενα κατάρτισης).
ΣΤ. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου και παρουσίαση της
διαδικασίας εντοπισμού και διαχείριση κινδύνων ώστε να τηρηθεί το
χρονοδιάγραμμα του έργου.

13

κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης του αναδόχου και της σύμφωνης γνώμης της αναθέτουσας αρχής
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Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (με τη μορφή
Διαγράμματος Gantt), όπου θα αποτυπώνονται οι δραστηριότητες που θα εκτελεστούν
προκειμένου να υλοποιηθεί το συνολικό έργο καθώς και η χρονική τους διάρκεια και
αλληλουχία. Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να αναλύσει τη διαδικασία εντοπισμού και
διαχείριση κινδύνων ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το
χρονοδιάγραμμα πρέπει να ανταποκρίνεται στους χρονικούς περιορισμούς του
προγράμματος και να τεκμηριώνεται η ρεαλιστικότητά του σε σχέση με τους τεθέντες
περιορισμούς και την καθορισμένη διάρκεια του έργου.
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι στοχευμένη, σαφής, περιεκτική και επαρκώς
τεκμηριωμένη. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα λάβει υπόψη της, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης και μεθοδολογίας για
την επίτευξη των στόχων της προκήρυξης και τον βαθμό στον οποίο λαμβάνει
υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του έργου
- τη ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ
των επιμέρους εργασιών
- τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των
εργασιών του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου.
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
-

2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας πρέπει να δίδεται
σε ευρώ.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά”
την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Στην οικονομική Προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επί ποινή
αποκλεισμού οι ακόλουθοι Πίνακες:
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Πίνακες Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

Π.Ε.1.1
«Υποστηρικτικές
ενέργειες για την προώθηση της
απασχόλησης
της
ομάδας
στόχου»

ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

Για τη συμπλήρωση του ως άνω Πίνακα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το προτεινόμενο
κόστος του Π.Ε.1.1 δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος του σχετικού Πίνακα της
ενότητας «Στοιχεία Υπολογισμού Κόστους» του Παραρτήματος Ι «Αναλυτική
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου και χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης» της
παρούσας.

Π.Ε.1.2 «Θεωρητική Κατάρτιση

[1]

Τιμή
Ανθρωποώρας
(€/α-ω)

Ανθρωποώρες
(α-ω)

Συνολικό Κόστος (€)

[2]

[3]

[4] = [2]Χ[3]

Θεωρητική Κατάρτιση

Διερμηνεία
Θεωρητικής
Κατάρτισης
Σύνολο Κόστους Π.Ε.1.2
Για τη συμπλήρωση του ως άνω Πίνακα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
α) ότι ή τιμή της ανθρωποώρας για τη θεωρητική κατάρτιση δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 5,90€/ανθρωποώρα,
β) το «Συνολικό Κόστος» που αναγράφεται στη στήλη [4] προκύπτει ως το γινόμενο
της τιμής ανθρωποώρας (στήλη [2]) επί τον αριθμό των ανθρωποωρών (στήλη [3]),
γ) το προτεινόμενο συνολικό κόστος του Π.Ε.1.2 δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος
του σχετικού Πίνακα της ενότητας «Στοιχεία Υπολογισμού Κόστους» του
Παραρτήματος Ι «Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου και
χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης» της παρούσας.

Π.Ε.1.3 «Πρακτική Άσκηση»
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Τιμή Ανθρωποώρας
(€/α-ω)

Ανθρωποώρες
(α-ω)

Συνολικό Κόστος (€)

[2]

[3]

[4] = [2]Χ[3]

[1]
Πρακτική Άσκηση

Διερμηνεία
Πρακτικής
Άσκησης
Σύνολο Κόστους Π.Ε.1.3
Για τη συμπλήρωση του ως άνω Πίνακα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
α) ότι ή τιμή της ανθρωποώρας για τη Πρακτική Άσκηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
2,20 €/ανθρωποώρα,
β) το «Συνολικό Κόστος» που αναγράφεται στη στήλη [4] προκύπτει ως το γινόμενο
της τιμής ανθρωποώρας (στήλη [2]) επί τον αριθμό των ανθρωποωρών (στήλη [3]),
γ) το προτεινόμενο συνολικό κόστος του Π.Ε.1.3 δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος
του σχετικού Πίνακα της ενότητας «Στοιχεία Υπολογισμού Κόστους» του
Παραρτήματος Ι «Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου και
χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης» της παρούσας.

Π.Ε.1.4
«Πιστοποίηση
Επαγγελματικών Προσόντων»

ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

Για τη συμπλήρωση του ως άνω Πίνακα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το προτεινόμενο
κόστος του Π.Ε.1.4 δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος του σχετικού Πίνακα της
ενότητας «Στοιχεία Υπολογισμού Κόστους» του Παραρτήματος Ι «Αναλυτική
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου και χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης» της
παρούσας.
Συνολική Οικονομική Προσφορά
Υποέργο 1

Αριθμητικά

Ολογράφως

Συνολικό Κόστος
Προσφοράς

Για τη συμπλήρωση του ως άνω Πίνακα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Συνολικό
Κόστος Προσφοράς πρέπει να συμφωνεί με τις αντίστοιχες τιμές που υπολογίζονται
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στους παραπάνω Πίνακες.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά για το
σκοπό αυτό.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ
ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται.

2.4.5

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δώδεκα
(12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους διαγωνιζόμενους, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την προτεινόμενη παράταση. Οι
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε
περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη
λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς του, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση
της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
1) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο
που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3
(Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4
(Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
αναδόχου) της
παρούσας,
2) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
3) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο
102 του ν. 4412/2016,
4) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
5) η οποία είναι υπό αίρεση,
6) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
7) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από
τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
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τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον
προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,.
8) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
9) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με
τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016
10) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
11) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του
ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο
79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

•

Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών, ήτοι την 14η /09/2021 και ώρα
10:00 π.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Η αναθέτουσα αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, τηρώντας τις
αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του Ν.4782/2021, από τους
προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η
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τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών
και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης
συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης
προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης
εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς
ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία
επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του
παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης
σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς
προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης
των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των
παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
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Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και
κοινοποιηση της ανωτερω αποφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι
προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η
αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα
88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η
προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική
τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην
προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το
ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα
αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η
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κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού
κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται
στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα
όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής,
Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της
παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο
έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο,
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει
τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει
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διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει
αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας,
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να
αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας της
πρόσκλησης της παρ. 1.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι εκ προθέσεως απατηλά ή
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά στοιχεία ή
β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Με την απόφαση αυτή η
αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης,
στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των
προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε
όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από
όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως
372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των
προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες
λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της
κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με
ενέργειες της αναθέτουσας αρχής Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της
παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω
απόφασης
Η απόφαση κατακύρωση καθίσταται οριστική εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
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α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους οικονομικούς φορείς που
δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α' 127), εφόσον απαιτείται.
δ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από την οικεία διαχειριστική
αρχή και
ε) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά
την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο
συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω
πρόσκλησης στον ανάδοχο. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3414/2005.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της παρούσας για
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106
του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει
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αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση στον ανάδοχο εντός χρονικού
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει
από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του,
καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα
ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ)

δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των
παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση
κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα
23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59
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Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το
άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363
του ν. 4412/2016
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και αποδίδεται στο Δημόσιο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 363 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016. Ήτοι α) σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης
του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση
της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν
τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση
της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του
ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη
χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 12 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η
αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την
αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362
παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της
προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας
όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική
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αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά
έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το
αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου
372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας
αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο
αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και
η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την
πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της
αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό
δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο
αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την
κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που
πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να
ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της
αναστολής.
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Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της
αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει
εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται
από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές
διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν.
4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και
ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου
δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της
οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό
αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της
αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή
το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί
άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών,
καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί
κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της
διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι
που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του
συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν
είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί
ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του
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άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 4 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν
προκαταβολής.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο
σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα
ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση,
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων
(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων,
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ
των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή
της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι
ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που
χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του
αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
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διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους
ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Τροποποιήσεις και αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και
δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα,
ύψος σύμβασης) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο
203 του ν. 4412/2016 όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν
στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους
προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός
της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη
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αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της
πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα
λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
1) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,
2) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
3) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης

των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Οικονομικοί όροι - Τρόπος πληρωμής
1.Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος /συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του
αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την
παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως: 1. το κόστος της εκπόνησης, προσαρμογής,
εκτύπωσης και προσβασιμοποίησης των εργαλείων των εργασιακών συμβούλων, 2. το
κόστος της απασχόλησης των εργασιακών συμβούλων, 3. το κόστος της εκπαίδευσης
των εργασιακών συμβούλων, 4. το κόστος της διερμηνείας εντοπισμού των
ωφελούμενων, 5. τις αμοιβές των συμβούλων για την παροχή της ατομικής και
ομαδικής συμβουλευτικής, 6. Το κόστος της διερμηνείας της ατομικής και ομαδικής
συμβουλευτικής, 7. τις αμοιβές των εκπαιδευτών, με τους οποίους ο ανάδοχος οφείλει
να συμβληθεί, για την παροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της παρούσας, 8. Το
κόστος της διερμηνείας της θεωρητικής κατάρτισης και το κόστος της διερμηνείας της
πρακτικής άσκησης 9. Το κόστος της αμοιβής του φορέα πιστοποίησης των
επαγγελματικών προσόντων με τον οποίο θα συμβληθεί ο ανάδοχος κατά τους όρους
της παρούσας, 10. το κόστος μετακίνησης, διατροφής και διαμονής συμβούλων και το
κόστος μετακίνησης των ωφελούμενων, και 11. Το κόστος της παροχής
εδεσμάτων/χυμών/καφέδων όταν η κατάρτιση υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες
ημερησίως., 12. Το κόστος της εκπόνησης και παροχής του εκπαιδευτικού υλικού που
αφορά το πρόγραμμα οριζόντιας κατάρτισης «Δεξιότητες ΤΠΕ».
2. Ο ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα
οικονομικά μεγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της
προσφοράς του και κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος δε δικαιούται σε
καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη αμοιβή και δηλώνει ότι παραιτείται
από τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του
Αστικού Κώδικα.
3. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην καταβολή του συμβατικού τιμήματος για την
υλοποίηση των ενεργειών των Φάσεων του Έργου σε δόσεις, κατόπιν υποβολής από
τον ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών,
όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα
4. Όροι Πληρωμής: Με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των προβλεπόμενων από
το ΕΣΠΑ πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου: 4.1 η πρώτη δόση ύψους 5% του
συμβατικού τιμήματος καταβάλλεται μετά την υποβολή των καταστάσεων των
εργασιακών συμβούλων με τα πλήρη στοιχεία τους και του πίνακα του αριθμού των
εργασιακών συμβούλων που θα απασχοληθούν ανά Περιφέρεια.4.2 η δεύτερη δόση
ύψους 40% του συμβατικού τιμήματος καταβάλλεται μετά τη δήλωση έναρξης των
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Προγραμμάτων Κατάρτισης που αντιστοιχούν στο 40% του συνόλου των
ανθρωποωρών θεωρητικής κατάρτισης. [Η δήλωση έναρξης, η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης, περιλαμβάνει όσα ορίζονται σχετικά στην ενότητα
(Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων ) της παρούσας]4.3 η Τρίτη δόση ύψους 35% του
συμβατικού τιμήματος καταβάλλεται μετά την δήλωση έναρξης των Προγραμμάτων
Κατάρτισης που αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου των ανθρωποωρών θεωρητικής
κατάρτισης, και 4.5 η τελευταία δόση (αποπληρωμή) έως ύψους 20% του
συμβατικού τιμήματος θα καταβάλλεται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου από την Εκτελεστική Γραμματεία
της Ε.Σ.Α.μεΑ.
5. Μείωση Κόστους: α. κατά την έναρξη Τμήματος: Σε περίπτωση που κατά την έναρξη
υλοποίησης ενός Τμήματος κατάρτισης ο αριθμός των ωφελούμενων είναι μικρότερος
του αντίστοιχου αρχικά δηλωθέντος και πάντως μεγαλύτερος του κατώτατου
επιτρεπτού ορίου (5), ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως είτε με τη
δήλωση έναρξης είτε με νεότερο έγγραφό του την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση
αυτή το κόστος του Τμήματος υπολογίζεται ως ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ : Αριθμός
συμμετεχόντων κατά την έναρξη - Ω : Ώρες προγράμματος - ΚΑΚ : κόστος
ανθρωποώρας κατάρτισης. β. κατά τη διάρκεια υλοποίησης της κατάρτισης: Σε
περίπτωση που κατά την υλοποίηση της κατάρτισης ένας ωφελούμενος αποχωρήσει ή
υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το
πρόγραμμα κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το εγκριθέν κόστος του
Τμήματος και κατ’ επέκταση του Προγράμματος μειώνεται κατά το ποσό που
αντιστοιχεί στη δαπάνη του κόστους πιστοποίησης για τον ωφελούμενο, όπως αυτή θα
έχει καθοριστεί μεταξύ του Αναδόχου και των φορέων πιστοποίησης.
6. Η απόδοση στον Ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να
πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την αποπληρωμή του Έργου με την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.
7. Για την πιστοποίηση της υλοποίησης του συνολικού φυσικού αντικειμένου του
Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, πέραν των Παραδοτέων, που ορίζονται στην
παρούσα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή: Κατάσταση
συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, Καταστάσεις πληρωμής των
συμφωνηθεισών αμοιβών εκπαιδευτών για όλα τα εκπαιδευτικά τμήματα, στις οποίες
θα αποτυπώνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και τα παραστατικά των εξοφλήσεων των
αμοιβών και των εξοφλήσεων των κρατήσεων. Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή
παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή των δαπανών για το σύνολο του
Έργου.
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8. Πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, ο ανάδοχος
απαιτείται να προσκομίσει, για κάθε πληρωμή, τα εξής: α. Τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα καταβάλλεται στον
ανάδοχο. β. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης μαζί με τις τυχόν
τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό, νομιμοποιητικά έγγραφα για τη
νόμιμη εκπροσώπηση του αναδόχου και πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, από το οποία να προκύπτουν ότι ο Ανάδοχος α) δεν τελεί υπό
πτώχευση και β) δεν έχει λυθεί, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τυχόν τροποποιήσεις
του καταστατικού του. γ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση
Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς ασφαλιστικές
και φορολογικές του υποχρεώσεις.
9. Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου
ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου
ή ακριβούς αντιγράφου πρακτικού εξουσιοδότησης από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου.
10. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η
καταβολή από το Φορέα Χρηματοδότησης στην αναθέτουσα αρχή, των χρηματικών
ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του Έργου
Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), ρητά
θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα
δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο δεν έχουν
μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του
Προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς
να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
5.2.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
1) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
2) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
3) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –
αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης
που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
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5.4 Δικαστική Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις
που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται
εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α
του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
6.1

Παρακολούθηση της Σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που έχει συγκροτηθεί για
το σκοπό αυτό με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής η
οποία και θα εισηγείται στην Εκτελεστική Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής για όλα
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους
όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2

Διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, χωρίς
μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει με
την υπογραφή της και λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του τελευταίου
παραδοτέου. Τα στάδια υποβολής των Παραδοτέων ορίζονται στην παράγραφο
«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ» του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε) που συγκροτείται με απόφαση της Εκτελεστικής
Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι:
i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων.
iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον
Ανάδοχο.
iv.Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου.
Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για
σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία
επίβλεψης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του
H παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου, θα γίνεται
κατά τον χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ»
του Παραρτήματος Ι της παρούσας ανάλογα με τα εκεί αναφερόμενα στάδια εκτέλεσης
του Έργου. Κάθε επιμέρους παραδοτέο θα παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Ειδικότερα:
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει
τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν
οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής,
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση.
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του
έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά της εκτελεσθείσες εργασίες, την
πραγματοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση
των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εις 3πλούν και το διαβιβάζει στην Ε.Γ της ΕΣΑμεΑ.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία της
Αναθέτουσας Αρχής με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον
ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την
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ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Τόπος παράδοσης του έργου είναι τα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη.

6.4

Απόρριψη Παραδοτέων - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
α. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της
παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ,
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
β. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη
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σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ.
γ. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
ρήτρα υποκατάστασης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας αποτελούν τα κάτωθι Παραρτήματα:
•
•
•
•
•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΕΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 1: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
(ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING) ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ), 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
IOANNIS VARDAKASTANIS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
IOANNIS VARDAKASTANIS
Ημερομηνία: 2021.08.03 13:02:02
EEST
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Παράρτημα Ι: Αναλυτική περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος της σύμβασης
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Αναθέτουσας
Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(εφεξής Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού
κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες
τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα
εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική
Πολιτεία και κοινωνία.
Σήμερα η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρίες και αγωνίζεται για την προώθηση
πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική,
πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Κύρια αποστολή της Συνομοσπονδίας είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος
των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση,
προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία, αυτά καθιερώνονται με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που η χώρα μας μαζί με το
Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον ν. 4074/2012.
Σε εθνικό επίπεδο η Συνομοσπονδία αγωνίζεται για την προστασία και την προάσπιση
των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την
αποδυνάμωση των κοινωνικών προκαταλήψεων και την καταπολέμηση των
διακρίσεων που βιώνουν. Επιδιώκει την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με
αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής και τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς
διαβίωσης και πλήρους ένταξης στην κοινωνία. Η Συνομοσπονδία καταρτίζει σχέδιο
δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και
καταθέτει προτάσεις προς την ελληνική Πολιτεία για θέματα όπως: η εκπαίδευση, η δια
βίου μάθηση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η κοινωνία της πληροφορίας,
η καθολική πρόσβαση. Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 2 του
καταστατικού της (βλ. https://www.esamea.gr/about-us/statute ), η Ε.Σ.Α.μεΑ. δύναται
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να εκπονεί και να εφαρμόζει προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία
συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μπορούν
να αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην επιμόρφωση και στην κατάρτιση στην
ενημέρωση – ευαισθητοποίηση.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Συνομοσπονδία, έχει αναγνωρίσει την ανάγκη ενεργούς
συμμετοχής σε μία πραγματικά αντιπροσωπευτική ευρωπαϊκή αναπηρική οργάνωση
όπως είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο εκπροσωπεί τα
άτομα με αναπηρία στο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις άλλες ευρωπαϊκές αρχές.
Με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία,
επικεντρωμένο στην ισότητα των ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων,
συμμετέχει σε ένα διευρυμένο δίκτυο επαφών με τα Εθνικά Συμβούλια Ατόμων με
Αναπηρία των άλλων κρατών – μελών αλλά και των υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση κρατών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού εκπαίδευση
και δια βίου μάθηση»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» (Ε.Π.) αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά / Εθνικά Επιχειρησιακά
Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ).
Το Ε.Π. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17.12.2014 με την απόφαση C
(2014) 10128 final. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν σε 2.667 εκ. ευρώ
(ΔΔ), εκ των οποίων τα 1.933 εκ. ευρώ προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ), τα 171 εκ. ευρώ από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) και τα 563 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους. Το μέσο ποσοστό
συγχρηματοδότησης ανέρχονταν σε 78, 81%.
Σε συνέχεια της αναθεώρησης του 2019 [C(2019)9420/19.12.2019], ο συνολικός
προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) ανέρχεται σε 3.311,8
εκ. ευρώ (ΔΔ), εκ των οποίων τα 2.361,9 εκ. ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα 255,1 εκ. ευρώ από την Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και τα 694,8 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους. Το μέσο
ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται σε 79, 02%.
Όραμα
Η συμβολή του Ε.Π. -με το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης,
κατάρτισης, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης- στην επίτευξη των εθνικών στόχων για
την απασχόληση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εκπαίδευση,
υποστηρίζοντας έτσι το συνολικό όραμα της χώρας για τη αναγέννηση της ελληνικής
οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
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Βασικός στόχος του Ε.Π. είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη
δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και
βιώσιμης απασχόλησης για όλους και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ο
από κοινού σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των παρεμβάσεων
εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναμένεται να συμβάλλει
στη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας τους, καθώς και
στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποστηρίζοντας το συνολικό
όραμα της χώρας για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής
Στόχοι
•
•
•
•

Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ενεργός
κοινωνική ενσωμάτωση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας
Αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της βιώσιμης απασχόλησης για όλους
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των βαθμίδων του
εκπαιδευτικού συστήματος
Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η Πρόσκληση με Κωδικό: ΑΝΑΔ38 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3387,
Έκδοση:1/0 του ΕΠ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ", για την υποβολή πρότασης προς ένταξη -με δυνητικό δικαιούχο την Εθνική
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)- στον Άξονα Προτεραιότητας 3
«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»,
στον Θεματικό Στόχο 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», στην Επενδυτική Προτεραιότητα
8iiY «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων
των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από
περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης
για τη νεολαία» με τη συγχρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση
των Νέων (ΠΑΝ).
Με την με αρ.πρωτ.:1371/07.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, εντάχθηκε η Πράξη
«Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491 και δικαιούχο την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με
τη συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)
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Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ένα από τα σημαντικότερα
χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. που διατίθενται για την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη
νεολαία. Στηρίζει άνεργους νέους 15 έως 29 ετών και μακροχρόνια άνεργους,
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(ΕΕΕΚ) / (NEET).
Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
αποτελεί το αποκλειστικό μέσο στην Ελλάδα για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Ειδικότερα, ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας του
Ε.Π. με τίτλο «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων και
ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη
βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα
με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας στόχου των νέων, ήτοι 15 έως 24 ετών και
25 έως και 29 ετών, με την αξιοποίηση των πόρων της ΠΑΝ και στο πλαίσιο της
εφαρμογής του Σχεδίου Εφαρμογής του Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth
Guarantee Implementation Plan).
Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»
Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης που αφορά στην «Εγγύηση για τη Νεολαία» περιλαμβάνει
ενέργειες που χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
α) Ενέργειες Πρώιμης Παρέμβασης και Δραστηριοποίησης.
β) Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση, κατάρτιση ή εκπαίδευση.
Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των νέων που είναι ήδη καταγεγραμμένοι
άνεργοι στον Ο.Α.Ε.Δ., τον αριθμό των αφανών Ε.Α.Ε.Κ. σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, την εν γένει δύσκολη μακροοικονομική συγκυρία και τη
διοικητική ικανότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την υποδοχή των
Ε.Α.Ε.Κ., η Ελλάδα προχωρά σε σταδιακή εφαρμογή του στόχου για την πλήρη
εφαρμογή του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», με ιεράρχηση
προτεραιοτήτων, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, σε συγκεκριμένες ομάδες όπως οι
μακροχρόνια άνεργοι νέοι στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, οι νέοι που μένουν στις
Περιφέρειες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και οι νέοι που ανήκουν σε
νοικοκυριά με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Άμεσος στόχος είναι να αντιμετωπιστεί, σε
πρώτη φάση, ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού για αυτές τις ομάδες νέων, οι
οποίες κινδυνεύουν από μόνιμη περιθωριοποίηση από την αγορά εργασίας. Παράλληλα
όμως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εθνικές ανάγκες, δίνοντας προτεραιότητα
και στους λοιπούς εγγεγραμμένους νέους που ανήκουν στην ομάδα – στόχο.
NEETs»: Ορισμοί, συνοπτική παρουσίαση κατάστασης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό
επίπεδο
«NEETs» είναι το ακρωνύμιο του αγγλικού όρου «Not in Employment, Education or
Training» και περιγράφει το φαινόμενο των νέων που είναι χωρίς εργασία, εκτός
εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στις ευρωπαϊκές πολιτικές, ο όρος αναφέρεται για πρώτη
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φορά στην εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής 2020 «Νεολαία σε κίνηση» «για
την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης,
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Την τελευταία δεκαετία οι NEETs αποτελούν ένα μείζον ζήτημα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και η κατακόρυφη αύξησή τους συνδέθηκε με την εμβάθυνση της οικονομικής
κρίσης και τις δραματικές συνέπειες της στη ζωή των νέων. Σήμερα ο όρος NEETs
περιλαμβάνει τόσο τους/τις άνεργους/ες, όσο και τους/τις οικονομικά μη ενεργούς/ές
νέες και νέους ηλικίας 15-29 ετών.
Όπως γνωρίζουμε, η Ελλάδα, είναι από τις χώρες όπου πλήγηκε ιδιαίτερα από την
οικονομική κρίση με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην ηλικιακή ομάδα των νέων.
Διάγραμμα: Νέες/οι 15-29 ετών εκτός απασχόλησης (άνεργες/οι), εκπαίδευσης, κατάρτισης, στην ΕΕ-28
και στην Ελλάδα. Πηγή: ΕΙΕΑΔ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, στην Ελλάδα το ποσοστό των νέων 15-29
ετών, που είναι χωρίς εργασία και βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης η κατάρτισης,
αυξήθηκε σταδιακά από το 8,5% το 2006 στο 21,8% το 2013. Στη συνέχεια το ποσοστό
αυτό σημειώνει φθίνουσα πορεία, παραμένοντας, ωστόσο, σε αρκετά υψηλότερο
επίπεδο από την προ κρίσης εποχή, αγγίζοντας το 14,2%, το 2017. Η σύγκριση των
ποσοστών ΝΕΕΤs μεταξύ Ελλάδας και μέσου όρου της ΕΕ-28 την περίοδο 2006¬2017
δείχνει ότι η Ελλάδα έχει σταθερά υψηλότερα ποσοστά από την ΕΕ-28, και μάλιστα από
το 2011 και μετά η διαφορά σημειώνει αλματώδη αύξηση κατά 2,5-3 φορές πάνω από
το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι σημαντικό μέρος της
βιβλιογραφίας για τους NEETs αναφέρει ότι την κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
συνήθως νέοι και νέες που έχουν χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης, ή που έχουν
εγκαταλείψει το σχολείο, ή/και που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρία,
πάσχοντες, πρόσφυγες, μετανάστες, ρομά, πρώην χρήστες, μονογονεϊκές οικογένειες
κ.α. (Πηγή : ΕΙΕΑΔ)
Διάγραμμα: Επίπεδα εκπαίδευσης NEETs. Πηγή: ΕΙΕΑΔ
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Η Πράξη «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με
Αναπηρία»
Η Πράξη «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με
Αναπηρία» αποσκοπεί στην ένταξη και την επανένταξη στην αγορά εργασίας των νέων
με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις μέσω ολοκληρωμένης επαγγελματικής
κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης, αποτελεί Υπηρεσία
Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)/Υπηρεσία Δημόσιου Χαρακτήρα Κοινωνικής
Ωφέλειας και εμπίπτει στην εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 (γ) της Απόφασης της
Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, «για την εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 2 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό
μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε
ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού
οικονομικού συμφέροντος (2012/21/ΕΕ)».
Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής,
κατάρτισης και πιστοποίησης σε 3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα
ανεργίας του ΟΑΕΔ) νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ηλικίας έως 29
ετών, (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30 έτος),
απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕTs)14 με στόχο την επίτευξη μιας
δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα, η Πράξη προβλέπει την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος
υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους που αποτελείται από α) επαγγελματική
συμβουλευτική, β) ένα οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με δεξιότητες ΤΠΕ (θα
παρακολουθηθεί από το σύνολο των ωφελούμενων), γ) ένα δεύτερο πρόγραμμα
κατάρτισης που θα αφορά σε εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες (αφορά το
σύνολο των ωφελούμενων αλλά κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει το ειδικό πρόγραμμα
που του ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και
14

Ομάδα στόχος (ωφελούμενοι)
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προτιμήσεις του), δ) πιστοποίηση τόσο των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (οριζόντιο
πρόγραμμα κατάρτισης) όσο και των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων
(πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης) και ε) Πρακτική Άσκηση.
Επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις της Πράξης λόγω της ομάδας
στόχου, έχει προβλεφθεί μια σειρά δράσεων / υπηρεσιών που αφορούν σε εκπαίδευση
των συμβούλων, εκπόνηση / προσαρμογή / εκτύπωση / προσβασιμοποίηση εργαλείων
εργασιακών συμβούλων, εκπόνηση, αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση
εκπαιδευτικού υλικού, διερμηνεία νοηματικής γλώσσας [για τον εντοπισμό των
ωφελούμενων, κατά την υλοποίηση της συμβουλευτικής (ατομικής και ομαδικών),
κατά την κατάρτιση και την πιστοποίηση, κ.λπ.]. Τέλος προβλέπεται κόστος διαχείρισης
της υλοποίησης και παρακολούθησης της Πράξης αλλά και αξιολόγησης αυτής.
Η Πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 21.059.934,00 € και θα υλοποιηθεί μέσω 4ων
διακριτών Υποέργων που αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:
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ΥΠΟΕΡΓΑ

1.

Υλοποίηση
δράσεων
συμβουλευτικής,
κατάρτισης και
πιστοποίησης
(εξωτερικός
ανάδοχος)

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (περ.)

Π.Ε. 1.1

Υποστηρικτικές ενέργειες για
την προώθηση της
απασχόλησης της ομάδας
στόχου

Π.Ε.1.2

Θεωρητική Κατάρτιση

7.062.048,00 €

Π.Ε.1.3

Πρακτική Άσκηση

3.605.280,00 €

Π.Ε. 1.4

Πιστοποίηση επαγγελματικών
προσόντων

720.000,00 €

1. Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και
πιστοποίησης Άθροισμα
2.
Εκπόνηση,
αναπαραγωγή
και
προσβασιμοποίηση του
εκπαιδευτικού υλικού.
(εξωτερικός ανάδοχος)

Π.Ε. 2.1

Εκπόνηση, αναπαραγωγή και
προσβασιμοποίηση του
εκπαιδευτικού υλικού.

2. Εκπόνηση, αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση του
εκπαιδευτικού υλικού. Άθροισμα
3.
Διαχείριση
Υλοποίησης
και
παρακολούθηση
Πράξης - Δημοσιότητα Καταβολή
Εκπαιδευτικών
επιδομάτων
(αυτεπιστασία)

Π.Ε.3.1

ΠαρακολούθησηΣυντονισμός-Διαχείριση του
Έργου

Π.Ε. 3.2

Δημοσιότητα

Π.Ε. 3.3

Πληρωμή επιδομάτων
καταρτιζόμενων

3.Διαχείριση Υλοποίησης και παρακολούθηση Πράξης –
Δημοσιότητα - Καταβολή Εκπαιδευτικών επιδομάτων
Άθροισμα
4. ΕX POST εξωτερική
αξιολόγηση του Έργου
(εξωτερικός ανάδοχος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ
(Μήνες)

ΔΡΑΣΗ
(κωδ.)

Π.Ε. 4.1

Δράσεις Αξιολόγησης

6. ΕX POST εξωτερική αξιολόγηση του Έργου
Άθροισμα
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Κόστος

18
1.240.064,08 €

18

12.627.392,08 €

4
405.082,38 € (με
ΦΠΑ)

4

405.082,38 € (με
ΦΠΑ)

30
457.459,54 €

7.500.000,00 €
30

12

12

7.957.459,54 €
(με ΦΠΑ)

70.000,00 €
70.000,00 € (με
ΦΠΑ)
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ΥΠΟΕΡΓΑ

ΔΡΑΣΗ
(κωδ.)

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (περ.)

Γενικό Άθροισμα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ
(Μήνες)

Κόστος

21.059.934,00 €

Οι παρεμβάσεις/δράσεις της Πράξης θα έχουν πανελλαδική κάλυψη,
προκειμένου να συμμετέχουν άτομα της ομάδας στόχου από το σύνολο των 13
Περιφερειών της χώρας.
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Η Διαχείριση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της Πράξης στο σύνολό της,
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Π.Ε.3.1 του Υποέργου 3. Το σχήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης της Πράξης περιλαμβάνει την Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από
επιστημονικά και διοικητικά στελέχη του φορέα και την ομάδα υποστήριξης της Πράξης
που αποτελείται από τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ.) και του Γενικού
Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.μεΑ. καθώς και από τα διοικητικά στελέχη των Παραρτημάτων
της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο, στην Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη.
Τα αιρετά στελέχη του αναπηρικού κινήματος θα παρέχουν όχι μόνο συμβουλευτικό και
υποστηρικτικό ρόλο στην Ομάδα Έργου, αλλά θα συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση
των δράσεων της αυτεπιστασίας. Η συμμετοχή των αιρετών στελεχών του αναπηρικού
κινήματος θα διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της προτεινόμενης
Πράξης και την τήρηση της βασικής αρχής που διέπει την Ε.Σ.Α.μεΑ. «τίποτα για τα
άτομα με αναπηρία χωρίς τα άτομα με αναπηρία». Επιπλέον λόγω του μεγέθους και των
αυξημένων απαιτήσεων των δράσεων της Πράξης θα στρατευτούν για την υποστήριξή
της και τα διοικητικά στελέχη των Παραρτημάτων της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Βόρεια Ελλάδα,
στην Ήπειρο, στην Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Υποέργο 1 «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης»
Το παρόν προκηρυσσόμενο έργο «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής,
κατάρτισης και πιστοποίησης» αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης με αντικείμενο
την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και
πιστοποίησης σε 3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του
ΟΑΕΔ) νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ηλικίας έως 29 ετών, (δηλαδή να
έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν το 30 έτος), απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή
ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΝΕΕTs)15 με στόχο την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης των
ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.
Μέσω του Υποέργου 1 προβλέπεται η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος
υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους που αποτελείται από α) επαγγελματική
συμβουλευτική, β) ένα οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με δεξιότητες ΤΠΕ (θα
παρακολουθηθεί από το σύνολο των ωφελούμενων), γ) ένα δεύτερο πρόγραμμα
15

Ομάδα στόχος (ωφελούμενοι)
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κατάρτισης που θα αφορά σε εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες (αφορά το
σύνολο των ωφελούμενων, αλλά κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει το ειδικό πρόγραμμα
που του ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και
προτιμήσεις του), δ)πιστοποίηση τόσο των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (οριζόντιο
πρόγραμμα κατάρτισης) όσο και των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων
(πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης) και ε) Πρακτική Άσκηση.
Επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις της Πράξης λόγω της ομάδας
στόχου, έχει προβλεφθεί μια σειρά δράσεων / υπηρεσιών που αφορούν σε εκπαίδευση
των συμβούλων, εκπόνηση / προσαρμογή / εκτύπωση / προσβασιμοποίηση εργαλείων
εργασιακών συμβουλών, εκπόνηση, αναπαραγωγή και προσβασιμοποίηση
εκπαιδευτικού υλικού, διερμηνεία νοηματικής γλώσσας [(για τον εντοπισμό των
ωφελούμενων, κατά την υλοποίηση της συμβουλευτικής (ατομικής και ομαδικών),
κατά την κατάρτιση και την πιστοποίηση, κ.λπ.)].
Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης είναι οι ωφελούμενοι (NEETs με
αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις), που αποτελούν μια από τις πλέον αποκλεισμένες
ομάδες στο πλαίσιο της ευρύτερης ομάδας των ατόμων με αναπηρία και η οποία
αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες ως προς την ένταξή της στην αγορά εργασίας), να
αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση
στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας αλλά και στην ενδυνάμωση του
επαγγελματικού τους προφίλ μέσω της πρακτικής άσκησης. Η συμμετοχή στις
εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι
υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Τα αντικείμενα κατάρτισης/πιστοποίησης επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες τις
αγοράς εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε
Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Όλα τα προγράμματα έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο στοχεύοντας τόσο σε
«οριζόντια αντικείμενα» (πχ: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, Βασικές αρχές
εργατικού δικαίου, Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων, Ενημέρωση για την
εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης, κ.λπ.), όσο και σε εξειδικευμένα αντικείμενα με
στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ένταξη (ή επανένταξη) των
ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.
Η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική, το
οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα
εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Επιπλέον η
πρακτική άσκηση συνολικά ανέρχεται στις 200 ώρες για το κάθε εξειδικευμένο
πρόγραμμα κατάρτισης. Όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση.
Τα προγράμματα κατάρτισης (που οδηγούν σε πιστοποίηση) είναι τα εξής:
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1. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει το σύνολο των
ωφελούμενων): «Δεξιότητες ΤΠΕ»
2. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει ένα εκ των
παρακάτω):
a. Εμπόριο και Εξωστρέφεια
b. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης
Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας στόχου
Ομάδα στόχος του ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης είναι 3.000 άνεργοι/ες
(εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) νέοι/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες
παθήσεις16, ηλικίας έως 29 ετών, (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29 και να διανύουν
το 30 έτος), απόφοιτοι/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕTs)17 με στόχο την
επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης των ωφελούμενων στην
αγορά εργασίας.
Στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτά όλα τα πιστοποιητικά αναπηρίας που είναι σε ισχύ.
Στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των ωφελούμενων είναι μικρότερο του
50%, δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι άτομα (νέοι/ες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση) με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 50%, όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 220 Α΄/28.9.1998). Το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται
σύμφωνα με τον «Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» όπως ισχύει κάθε φορά. Σύμφωνα
με τον ν.4074/2012, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες, ως άτομα με αναπηρία νοούνται «Τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν εκείνα που
έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή αισθητήρια εμπόδια, που, σε αλληλεπίδραση με
διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία,
σε ίση βάση με τους άλλους» (Βλ. άρθρο 1 της Σύμβασης). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
60 του ν.4488/2017 «1. Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές,
ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως
θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και
αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους». Ο όρος
«μακροχρόνια σωματικά ….εμπόδια/δυσχέρειες» παραπέμπει και στα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Από τα
προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι η «αναπηρία» είναι όρος-ομπρέλα, ο οποίος περιλαμβάνει και τη
χρόνια πάθηση. Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημανθεί ότι τα άτομα με χρόνιες παθήσεις λαμβάνουν και αυτά
ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ (βλ. «Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας»- Αριθ. Φ.
80100/ 50885/3033 - ΦΕΚ Τεύχος Β 5987/31.12.2018). Η προσθήκη λοιπόν του όρου «με χρόνιες
παθήσεις» μετά τον όρο «νέοι/ες με αναπηρία» γίνεται προκειμένου να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα
απευθύνεται και σε αυτά τα άτομα. Τέλος στον ν. 4443/2016 περί της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην
απασχόληση και την εργασία, αναπηρία και χρόνια πάθηση θεωρούνται όροι ισοδύναμοι (βλ. άρθρο 2,
παρ.2, εδάφια στ. και η.).
16

17

Ομάδα στόχος (ωφελούμενοι)
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Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο χώρας δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή που να
προσδιορίζει με απόλυτα μετρήσιμα στοιχεία τον πληθυσμό των ατόμων με
αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις και δεν υπάρχει μελέτη που να έχει
διερευνήσει/χαρτογραφήσει σε βάθος τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των
νέων με αναπηρία και μάλιστα της ομάδας στόχο.
Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία τεκμηρίωσης για τον πληθυσμό των ατόμων με
αναπηρία καθώς και κάποιων χαρακτηριστικών τους τα οποία είναι αποτέλεσμα
επεξεργασίας των πρωτογενών στοιχείων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης (η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε
συνεργασία με τη Eurostat) από το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της
Ε.Σ.Α.μεΑ18.
Κοινωνικό προφίλ των νέων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ηλικίας 1829 ετών
Α. Ακολουθεί πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται ο συνολικός πληθυσμός ατόμων
ηλικίας 18-29 ετών με σοβαρή και μέτρια αναπηρία.
Πίνακας: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (2019)
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

19.195

1,6%

1,6%

ΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

16.851

1,4%

3%

Υποσύνολο ηλικιακής Ομάδας
18-29 με σοβαρή ή μέτρια
αναπηρία

36.046

3%

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

1.186.460

97,1%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΏΡΑΣ

1.222.506

100%

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2019/
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας-Ε.Σ.Α.μεΑ.

Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι νέοι 18-29 ετών με περιορισμό
δραστηριότητας/αναπηρία (ανεξαρτήτως βαθμού) ανέρχονται σε 36.046 άτομα.

18

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, υλοποιεί την Πράξη «Παρατηρητήριο Θεμάτων
Αναπηρίας».
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Ως προς τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της πληθυσμιακής κατηγορίας των
νέων με αναπηρία ιδιαίτερης προσοχής χρήζει το υψηλό ποσοστό κινδύνου φτώχειας
ή/και κοινωνικού αποκλεισμού που διαπιστώνεται διαχρονικά. Γεγονός είναι ότι, ο
«κίνδυνος φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού», είναι σε όλες τις ομάδες ηλικιών
αυξημένος στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία. Η γενική τιμή του δείκτη να
ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 36,7% για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία (30,7% στα
άτομα με μέτρια αναπηρία) άνω των 16 ετών, ενώ το ποσοστό κινδύνου φτώχειας
ή/και κοινωνικού αποκλεισμού στα άτομα χωρίς αναπηρία υπολογίζεται στο 29%.
Ωστόσο, αναφορικά με την ηλικιακή ομάδα στην οποία θα στοχεύσει το
ολοκληρωμένο Πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της
Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (2019/έτος αναφοράς: 2018) το
χάσμα του κινδύνου φτώχειας και αποκλεισμού διευρύνεται ανησυχητικά. Ειδικότερα,
το 2019, το 54,1% των ατόμων 18-29 ετών με αναπηρία αντιμετωπίζει κίνδυνο
φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ στα άτομα της ίδιας ηλικίας χωρίς
αναπηρία το ποσοστό ανέρχεται σε 37,6%.
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου - Προδιαγραφές – Όροι
Υλοποίησης – Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων – Στοιχεία υπολογισμού κόστους
Το Βασικό πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών του έργου διέπεται από:
-

19

τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας (Human rights-based approach to
disability) όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες19 την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012.
Σε όλες τις δράσεις της έργου πρέπει α) να διαχέεται η ιδέα πως τα άτομα με
αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις είναι ενεργητικά υποκείμενα/φορείς
δικαιωμάτων, β) να υιοθετείται/ενσωματώνεται η αποτύπωση της αναπηρίας
που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση, γ) να προβάλλεται η αναπηρία ως έκφανση
της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, και δ) να αναδεικνύεται η συμβολή της
εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας ή/και χρόνιας
πάθησης, της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης (ισότητα
ευκαιριών). Ειδικότερα στο άρθρο 24 της Σύμβασης αναγνωρίζεται η θεμελιώδη
σημασία της εκπαίδευσης στην επίτευξη της αρχής της ισότητας για τα άτομα
με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, επιτάσσοντας την παροχή εύλογων
προσαρμογών, την παροχή εξειδικευμένης και εξατομικευμένης υποστήριξης,
την εκπαίδευση αυτών σε δεξιότητες ζωής, την εκπαίδευση και τη διδασκαλία
σε γλώσσες και τρόπους επικοινωνίας που μπορούν τα άτομα με αναπηρία να
κατανοήσουν και εντέλει την πρόσβασή τους όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση

Εφεξής Σύμβαση.

Σελίδα 117 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

-

-

-

αλλά και στη διά βίου μάθηση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην
επαγγελματική κατάρτιση, χωρίς διάκριση και σε ίση βάση με τους άλλους,
τη διαφοροποιημένη προσέγγιση του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία
ή/και χρόνιες παθήσεις συμπεριλαμβανομένου και των ΝΕΕΤς με αναπηρία
ή/και χρόνιες παθήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία ή/και
χρόνιες παθήσεις αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες
των οποίων διαφοροποιούνται αναλόγως της κατηγορίας και της βαρύτητας
της αναπηρίας,
τη τήρηση των αρχών προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, των αρχών
του καθολικού σχεδιασμού και την εφαρμογή εύλογων προσαρμογών οι οποίες
πρέπει να διαχέονται σε όλες τις δράσεις της Πράξης. (ν.4488/2017, ν.
4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και Οδηγίες
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Σχεδιάζοντας για Όλους»),
τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες πρέπει να ενσωματώνονται
στη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων
κατάρτισης/πιστοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των ωφελούμενων.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου
είναι οι ωφελούμενοι (NEETs με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις), που αποτελούν μια
από τις πλέον αποκλεισμένες ομάδες το πλαίσιο της ευρύτερης ομάδας των ατόμων με
αναπηρία και η οποία αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες ως προς την ένταξή της στην
αγορά εργασίας), να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση
και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας αλλά και
στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού τους προφίλ μέσω της πρακτικής άσκησης. Η
συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και
δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της
απασχόλησης.
Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
-

ο πάροχος κατάρτισης δεν μπορεί να ταυτίζεται με τους φορείς
πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων,

-

το κόστος της πρακτικής άσκησης παρέχεται στον πάροχο κατάρτισης.

-

το επίδομα πρακτικής άσκησης και το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
παρέχεται στον ωφελούμενο από την Ε.Σ.Α.μεΑ.

-

Οι φορείς/επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης δεν λαμβάνουν καμία
χρηματική ή άλλου είδους αμοιβή.
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Οι ωφελούμενοι20 θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα με την προϋπόθεση ότι έχουν
ολοκληρώσει τη συμβουλευτική, την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν
συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα βαρύνει την
αναθέτουσα αρχή και η καταβολή του θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από αυτήν.
Το προκηρυσσόμενο έργο περιλαμβάνει τέσσερα Πακέτα Εργασίας με επιμέρους
Δράσεις που αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω Πίνακα:

Υποέργα

Πακέτο Εργασίας
(κωδ.)

Πακέτο Εργασίας (περ.)
Υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση της
απασχόλησης της ομάδας στόχου
Δ.1.1.1:Εκπόνηση/
Προσαρμογή
Προσβασιμοποίηση
εξειδικευμένων
Εργασιακών Συμβούλων

1. Υλοποίηση
δράσεων
συμβουλευτικής,
κατάρτισης και
πιστοποίησης

Π.Ε. 1.1
Υποστηρικτικές
ενέργειες για την
προώθηση της
απασχόλησης της
ομάδας στόχου

/Εκτύπωση/
εργαλείων
των

Δ.1.1.2:Απασχόληση Συμβούλων
Δ.1.1.3:Εκπαίδευση Συμβούλων
Δ.1.1.4:Διερμηνεία Εντοπισμού ωφελούμενων
Δ.1.1.5:Ατομική Συμβουλευτική
Δ.1.1.6: Ομαδική Συμβουλευτική
Δ.1.1.7: Διερμηνεία ατομικής συμβουλευτικής
Δ.1.1.8:Διερμηνεία ομαδικής συμβουλευτικής
Δ.1.1.9: Μετακίνηση/Διατροφή/Διαμονή
Ωφελούμενων

Συμβούλων

Θεωρητική Κατάρτιση
Π.Ε.1.2 Θεωρητική
Κατάρτιση

Δ.1.2.1 Αποζημίωση Αναδόχου θεωρητικής κατάρτισης
Δ.1.2.2 Διερμηνεία Θεωρητικής Κατάρτισης

Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης
της απασχόλησης και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής
νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές και συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και
αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά (ν.4331/2015, άρθρο 13).
20
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Υποέργα

Πακέτο Εργασίας
(κωδ.)

Πακέτο Εργασίας (περ.)
Πρακτική Άσκηση

Π.Ε.1.3 Πρακτική
Άσκηση

Δ.1.3.1 Αποζημίωση Αναδόχου πρακτικής άσκησης
Δ.1.3.2 Διερμηνεία Πρακτικής Άσκησης

Π.Ε. 1.4
Πιστοποίηση
Επαγγελματικών
Προσόντων

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων
Δ.1.4.1 Δράσεις Πιστοποίησης

Αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 παρουσιάζεται ως
ακολούθως:
Π.Ε.1.1: Υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης της
ομάδας στόχου
Το Π.Ε.1.1 περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλή
και αποτελεσματική υλοποίηση του Υποέργου 1.
Το Π.Ε.1.1 περιλαμβάνει τις εξής Δράσεις:
•

Δ.1.1.1:
Εκπόνηση/
Προσαρμογή
/Εκτύπωση/
Προσβασιμοποίηση
εξειδικευμένων εργαλείων των Εργασιακών Συμβούλων
Για τις ανάγκες υλοποίησης της επαγγελματικής συμβουλευτικής και για τη βέλτιστη
αποτελεσματικότητα των στόχων της, θα εκπονηθούν εξειδικευμένα εργαλεία που θα
υποστηρίξουν τις υπηρεσίες των εργασιακών συμβούλων προς τους ωφελούμενους
καλύπτοντας τις ανάγκες των εργασιακών συμβούλων και των συμβουλευμένων.
Ενδεικτικά τα εργαλεία που θα εκπονηθούν περιλαμβάνουν ατομικό σχέδιο δράσης,
ερωτηματολόγιο
καταγραφής
στοιχείων,
τεστ
προσωπικότητας,
τεστ
επαγγελματικών ενδιαφερόντων, έντυπο καταγραφής προόδου, στα οποία θα
ενσωματωθεί η διάσταση της αναπηρίας.

•

Δ.1.1.2: Απασχόληση Συμβούλων
Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα απασχοληθούν εξήντα επτά (67) εργασιακοί
σύμβουλοι που θα επιλεγούν με ευθύνη του αναδόχου, οι οποίοι θα είναι
πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, ή με τη σύμφωνη γνώμη του - με στόχο την
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εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη της ομάδας στόχου κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου.
Οι εργασιακοί σύμβουλοι μετά την εκπαίδευσή τους στο πλαίσιο της Δ.1.1.3 θα
τοποθετηθούν σε χώρους που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή με την παραχώρηση
χώρων τόσο των παραρτημάτων της που διαθέτει σε εννέα (9) Περιφέρειες όσο και
των σωματείων της στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες όλων των Περιφερειών της
χώρας. Ειδικότερα στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνεται η ενδεχόμενη τοποθέτηση
των εργασιακών συμβούλων ανά Περιφέρεια.
Περιφέρεια

Αριθμός Εργασιακών Συμβούλων

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

2

Κεντρικής Μακεδονίας

12

Δυτικής Μακεδονίας

2

Θεσσαλίας

2

Ηπείρου

2

Στερεάς Ελλάδας

1

Δυτικής Ελλάδας

3

Ιονίων Νήσων

2

Κρήτης

5

Νοτίου Αιγαίου

4

Βορείου Αιγαίου

3

Πελοποννήσου

3

Αττικής

26

Σύνολο

67

Οι εργασιακοί σύμβουλοι θα συμβάλλουν στον εντοπισμό της ομάδας στόχου, στην
κινητοποίηση, υποστήριξη και καθοδήγηση των εν δυνάμει ωφελούμενων για τη
συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ωφελούμενων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.
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Ο ρόλος των εργασιακών συμβούλων είναι καίριος στον εντοπισμό των δυνητικά
ωφελούμενων μέσω συγκεκριμένων και συντονισμένων ενεργειών στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται η συστηματική επικοινωνία: α) με στελέχη των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων αναπηρικών οργανώσεων και μέλη αυτών που δραστηριοποιούνται
στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες β) με τους κοινωνικούς εταίρους, γ) με τις
κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και δ) με τις κοινωνικές υπηρεσίες
και κέντρα του δημοσίου (ΚΚΠ κ.α).
Επισημαίνεται ότι ο εντοπισμός της ομάδας στόχο αποτελεί μια μεγάλη πρόσκληση
λόγω του ότι αυτή αποτελεί μια από τις πλέον αποκλεισμένες ομάδες στο πλαίσιο της
ευρύτερης ομάδας των ατόμων με αναπηρία που αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες
ως προς την ένταξή της στην αγορά εργασίας. Η πρόκληση αυτή αυξάνει σε πολύ υψηλό
βαθμό λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσμού δεν έχουν
μέχρι σήμερα διερευνηθεί και ως εκ τούτου ο εντοπισμός του απαιτεί εξειδικευμένες
ενέργειες προσέγγισης με δυνατότητα ευρείας διαφοροποίησης.
Η διάρκεια απασχόλησης των εργασιακών συμβούλων στο πλαίσιο της Δράσης αυτής
δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.

•

Δ.1.1.3 Εκπαίδευση Συμβούλων
Στη Δράση αυτή θα εκπαιδευτούν οι Εργασιακοί Σύμβουλοι (67 άτομα), σε θέματα
εξατομικευμένης προσέγγισης και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης βάσει των
διαφορετικών αναγκών ανά κατηγορίας αναπηρίας των ωφελούμενων.
Η εκπαίδευση των Εργασιακών Συμβούλων θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη
εκτέλεση του ρόλου τους, διασφαλίζοντας την εξειδίκευσή τους σε θέματα όπως η
προσέγγιση και η παροχή στοχευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης με βάση την
κατηγορία αναπηρίας των ωφελούμενων. Στην εκπαίδευση των συμβούλων θα
συνδράμουν αιρετά στελέχη και εργαζόμενοι της αναθέτουσας αρχής, παρέχοντας την
εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία τους σε θέματα αναπηρίας. Η θεματολογία
της εκπαίδευσης των εργασιακών συμβούλων περιλαμβάνει ενδεικτικά:
✓ -θεωρητικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας. Η δικαιωματική προσέγγιση
της αναπηρίας και η μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της
αναπηρίας,
✓ -βασικές αρχές της συμβουλευτικής και οδηγίες προσαρμογής των γενικών
αρχών στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδαςστόχου,
✓ τεχνικές επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία (ανά κατηγορία αναπηρίας),
✓ -οδηγίες χρήσης των εργαλείων που θα χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
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Ο τόπος υλοποίησης των τμημάτων της σεμιναριακής εκπαίδευσης των εργασιακών
συμβούλων θα οριστικοποιηθεί μετά από την πρόταση του αναδόχου και τη σύμφωνη
γνώμη της αναθέτουσας αρχής.
•

Δ.1.1.4: Διερμηνεία Εντοπισμού ωφελούμενων
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.1.2 για τον εντοπισμό και την υποστήριξη των
δυνητικών ωφελούμενων που είναι άτομα κωφά ή βαρήκοα θα παρέχεται διερμηνεία
νοηματικής.

• Δ.1.1.5 και Δ.1.1.6 Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική
Η επαγγελματική συμβουλευτική θα υλοποιηθεί δύο Φάσεις:
Α φάση: προ της έναρξης της κατάρτισης: δύο (2) ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες
για τον εντοπισμό ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προτιμήσεων των ωφελούμενων,
πιθανών ελλειμμάτων στο πλαίσιο του επαγγέλματος/ειδικότητας και για την
προετοιμασία συνέντευξης με εργοδότη στο πλαίσιο εύρεσης κατάλληλου φορέα
υποδοχής πρακτικής άσκησης, καθώς και μια (1) ομαδική συνεδρία έως δέκα (10)
άτομα, αναφορικά με τεχνικές εξεύρεσης εργασίας.
Β φάση: προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης: μία (1) ομαδική συνεδρία έως δέκα
(10) άτομα, για την προετοιμασία και ομαλή ένταξη των ωφελούμενων στην πρακτική
άσκηση.
Στόχος της δράσης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, αποτελεί η πολυδιάστατη μέσω
εξειδικευμένων παρεμβάσεων υποστήριξη των ωφελούμενων του παρόντος έργου, για
την ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται
με το σύνολο των επαγγελματικών τους επιλογών και τον προσανατολισμό τους στο
χώρο της εργασίας, αλλά και την ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και
εντέλει την προώθησή τους στην απασχόληση. Οι ειδικότεροι και επιμέρους στόχοι
συμβουλευτικής συνδέονται άμεσα και διαμορφώνονται βάσει:
-

των αναγκών της αγοράς εργασίας, και
των εξατομικευμένων αναγκών των ωφελούμενων.

Οι στόχοι αυτοί μεταφράζονται σε επιμέρους παρεμβάσεις και βήματα που θα
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και αφορούν:
-

στη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων,
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαπροσωπικών, επαγγελματικών, λήψης
απόφασης, επίλυσης προβλημάτων, επιχειρηματικών κ.λπ.),
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-

-

στον εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό των ωφελούμενων και
στην πληροφόρησή τους για θεσμικά, εργασιακά, επιχειρηματικά και νομικά
ζητήματα,
στην επαγγελματική προετοιμασία τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας,
στην προώθηση της απασχόλησής τους,
στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος τους απέναντι στη δια βίου μάθηση και στον
προσδιορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες που
πρέπει να αποκτήσουν μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης.

Επιπρόσθετα οι δράσεις της επαγγελματικής συμβουλευτικής στοχεύουν να
συμβάλλουν:
-

-

στη διευκόλυνση και διασφάλιση της ισότιμης, χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς, ουσιαστικής πρόσβασης και δυναμικής ένταξης των
ωφελούμενων στην αγορά εργασίας,
στην ενίσχυσή τους μέσω της αναγνώρισής τους ως ισότιμα μέλη της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής,
στην εξάλειψη του αποκλεισμού τους τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και
ευρύτερα από την συμμετοχή τους «στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Στη βάση των ως άνω αναφερόμενων ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα
προτείνει ένα επικαιροποιημένο σύστημα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, βασισμένο
τόσο στις ιδιαιτερότητες και στα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου, όσο και στα
σύγχρονα δεδομένα στο χώρο της εργασίας.
Ειδικότερα η μεθοδολογία της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα πρέπει να
περιλαμβάνει ένα σαφώς προκαθορισμένο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που να
στηρίζεται σε συγκεκριμένα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές και να διαθέτει την
ευελιξία που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες και
χαρακτηριστικά των ωφελούμενων της ομάδας στόχου.
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα περιγράψει την προσέγγισή του αναφορικά με το
απόρρητο και την εμπιστευτικότητα που θα πρέπει να τηρείται κατά τη διάρκεια
παροχής των υπηρεσιών της επαγγελματικής συμβουλευτικής.
• Δ.1.1.7, Δ.1.1.8: Διερμηνεία ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής
Στη διάρκεια της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα υπάρχει η δυνατότητα
παροχής διερμηνείας νοηματικής στην περίπτωση συμμετοχής κωφού ή βαρήκοου
ατόμου.
•

Δ.1.1.9 Μετακίνηση/Διατροφή/Διαμονή Συμβούλων και Ωφελούμενων
Στο πλαίσιο υλοποίησης της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της επαγγελματικής
κατάρτισης (θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) προβλέπεται να
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καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εργασιακών
συμβούλων και οι δαπάνες μετακίνησης των ωφελούμενων.
Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια
ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, θα χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης (ανάδοχο)
προς τους ωφελούμενους εδέσματα και αναψυκτικά/καφέδες.
Π.Ε.1.2: Θεωρητική Κατάρτιση
Το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα
εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Όλα τα
προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση.
Τα προγράμματα κατάρτισης (που οδηγούν σε πιστοποίηση) είναι τα εξής:
1.
Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα
ωφελούμενων): «Δεξιότητες ΤΠΕ»

το

παρακολουθήσει

το

σύνολο

των

2.
Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει ένα εκ των
παρακάτω):
a.

Εμπόριο και Εξωστρέφεια

b.

Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης

Τα προγράμματα κατάρτισης όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στο σχετικό Σχέδιο
Δράσης επιλέχθηκαν για την κατάρτιση των 3.000 ωφελούμενων της ομάδας στόχου
βάσει στοιχείων που αντλήθηκαν από δευτερογενείς έρευνες και κυρίως από την
Ετήσια Έκθεση ΔΑΑΕ 2020 με στόχο να καλύψουν τις τρέχουσες και μελλοντικές
ανάγκες της αγοράς εργασίας δημιουργώντας τις βέλτιστες προϋποθέσεις για την
εργασιακή αποκατάσταση των ωφελούμενων.
Εφόσον τα αντικείμενα κατάρτισης συνδέονται με σχετικά πιστοποιημένα
επαγγελματικά περιγράμματα, τότε τα προγράμματα σπουδών των προγραμμάτων
κατάρτισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στη διατύπωση των επιδιωκόμενων
μαθησιακών αποτελεσμάτων, τις Κύριες και τις Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες
του αντίστοιχου επαγγελματικού περιγράμματος, ώστε να προετοιμάζει κατάλληλα
τους καταρτιζόμενους για “αρθρωτή” πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Στην
περίπτωση που δεν διατίθενται πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα των
γνωστικών αντικειμένων κατάρτισης της παρούσας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει
να αναπτύξει επαρκώς τα επαγγελματικά περιγράμματα των γνωστικών
αντικειμένων στην τεχνική του προσφορά, τα οποία και θα πιστοποιήσει σε 2
μήνες, μετά την υπογραφή της Σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή.
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Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης (συμβατικής
face to face) κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, με γνώμονα τις ανάγκες των διαφορετικών
κατηγοριών της ομάδας στόχου (αισθητηριακές, κινητικές αναπηρίες κ.λπ.). Στην
περίπτωση που επιβληθούν περιοριστικά μέτρα λόγω έκτακτων αναγκών (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά πανδημία COVID 19), τότε, και μετά τη σύμφωνη γνώμη της
αναθέτουσας αρχής, δύναται να υλοποιηθεί η θεωρητική κατάρτιση και με τη μέθοδο
τηλεκατάρτισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα 1
«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING)»
της εγκυκλίου με ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) που περιγράφονται στο Παράρτημα V της
παρούσας.
Θα λειτουργήσουν διακόσια (200) τμήματα κατάρτισης. Ο αριθμός των ωφελούμενων
ανά τμήμα δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό δεκαπέντε (15). Θα επιδιωχθεί να
λειτουργήσουν τμήματα σε κάθε Περιφέρεια. Στις Περιφέρειες που θα παρουσιαστεί
εκδήλωση αυξημένου ενδιαφέροντος από τους δυνητικά ωφελούμενους θα
λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα.
Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα
κατάρτισης θα πρέπει α) να έχουν συνάφεια με την ομάδα των ωφελούμενων β) να
είναι κατάλληλες και πλήρως προσβάσιμες στη βάση των αναγκών των ωφελούμενων
[όπως διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή DVD με υποτιτλισμό στην
περίπτωση κωφών ατόμων ή ατόμων με προβλήματα ακοής, προγράμματα ανάγνωσης
οθόνης ή και μεγέθυνσης καθώς και braille για τυφλούς ωφελούμενους ή
ωφελούμενους με προβλήματα όρασης, υπολογιστές με ειδικούς διακόπτες και
χειριστήρια για ωφελούμενους με κινητική αναπηρία, (ήτοι να διατίθεται
κατάλληλος ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός/ή και λογισµικό καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των
καταρτιζοµένων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις) ], και γ) να υλοποιηθούν στη
βάση των αρχών της εκπαίδευσης των ενήλικων και σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές
μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ο ανάδοχος μέχρι τον 1ο μήνα της Σύμβασής του υποχρεούται να παραδώσει
στην αναθέτουσα αρχή τις τεχνικές προδιαγραφές του εκπαιδευτικού υλικού
των προγραμμάτων οριζόντιας και εξειδικευμένης κατάρτισης (Εμπόριο και
Εξωστρέφεια, Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης) και ειδικότερα:
•

Να διατυπωθούν οι βασικοί εκπαιδευτικοί – μαθησιακοί στόχοι,
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•

•
•

Να καταγραφούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Γνώσεις
ή/και Δεξιότητες που αναμένεται να αποκτηθούν με την επιτυχή
παρακολούθηση κάθε θεματικής ενότητας του γνωστικού αντικειμένου,
Να διατυπωθούν οι προδιαγραφές για τη θεωρητική κατάρτιση,
Να αναπτυχθούν/συνταχθούν τα ωρολόγια προγράμματα.

Το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά το πρόγραμμα οριζόντιας κατάρτισης «Δεξιότητες
ΤΠΕ» θα εκπονηθεί και παρασχεθεί από τον ανάδοχο του Υποέργου 1. Το εκπαιδευτικό
υλικό που αφορά στα Εξειδικευμένα προγράμματα «Εμπόριο και Εξωστρέφεια» και
«Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητική Υποστήριξη θα διατεθεί από την αναθέτουσα αρχή
στον ανάδοχο του Υποέργου 1 πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών τμημάτων. Το
εκπαιδευτικό υλικό των εξειδικευμένων προγραμμάτων θα εκπονηθεί , αναπαραχθεί
και προσβασιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης. [το Υποέργο 2 θα
υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο, (ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού και σύμφωνα με
τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016)]. Συγκεκριμένα στο
πλαίσιο του Υποέργου 2 θα υλοποιηθούν α) η εκπόνηση και παροχή του εκπαιδευτικού
υλικού για την υλοποίηση της κατάρτισης στο πλαίσιο του Υποέργου 1, β) η παραγωγή
έντυπης έκδοσης του εκπαιδευτικού υλικού της κατάρτισης, στη βάση μια σειράς από
διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα και προσβασιμότητα
έντυπων εκδόσεων, και η αναπαραγωγή τους σε πλήθος αντιτύπων και γ) η μεταγραφή
του εκπαιδευτικού υλικού σε πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές [όπως:
προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF, έκδοση απλού κειμένου TXT (simple
text), έκδοση Braille, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3, έκδοση LargePrint για άτομα με
μειωμένη όραση και οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με
παράλληλο υποτιτλισμό, που είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία καλύπτοντας
όλες τις ανάγκες αναγνωστών με αναπηρίες (όπως τυφλών ατόμων, ατόμων με υψηλό
βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών).
Στο πλαίσιο της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης στα τμήματα που θα
συμμετέχουν κωφοί ή βαρήκοοι ωφελούμενοι θα παρέχεται διερμηνεία
νοηματικής. Η παροχή διερμηνείας νοηματικής διάρκειας μιας (1) ώρας
πραγματοποιείται από δυο (2) διερμηνείς που εναλλάσσονται κάθε μισή ώρα.
Μεθοδολογία υλοποίησης της κατάρτισης
Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στις διατάξεις:
•
της με αρ. 109046/16.10.2018 εγκυκλίου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ)
/ Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με
θέμα: “Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο
πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων”,
•
του με Αριθ. Πρωτ. : 79732/27-7-2020 εγγράφου της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
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ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
• το με Αριθ.Πρωτ.:102768/1.10.2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) /
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα:
Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ.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)».
Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων θα πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ θα τηρείται η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την
εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο
ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη
διάκριση και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τον Νόμο
4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Σχεδιάζοντας για Όλους» και βάσει του Παραρτήματος 5 «ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» του Επικοινωνιακού
Οδηγού ΕΣΠΑ 2014 – 2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &
Τουρισμού21.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:
1. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει το σύνολο των
ωφελούμενων): «Δεξιότητες ΤΠΕ» (150 ώρες θεωρητική κατάρτιση)
2. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει ένα εκ των
παρακάτω):
a. Εμπόριο και Εξωστρέφεια (150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης)
b. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης (150 ώρες
θεωρητικής κατάρτισης)
Τα αναφερόμενα Προγράμματα κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση) οδηγούν σε
πιστοποίηση, ενώ κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει υποχρεωτικά το Οριζόντιο
Πρόγραμμα, και ένα εκ των δύων εξειδικευμένων προγραμμάτων.
Ο σχεδιασμός και η ανάλυση του συνολικού εκπαιδευτικού περιεχομένου των
προγραμμάτων κατάρτισης, η έκταση και χρονική διάρκεια της διδακτέας ύλης, η
κατανομή της σε θεωρία, ο προσδιορισμός τεχνικών και μεθόδων εκπαίδευσης, ο
προσδιορισμός των επί μέρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνει στη
βάση:

21

https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf
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•

της εξειδίκευσης του αντικειμένου κατάρτισης. Γι’ αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές ενότητες που οδηγούν στην οικοδόμηση
εξειδικευμένων γνώσεων – δεξιοτήτων – συμπεριφορών που συμβάλλουν στην
εξειδίκευση των καταρτισθέντων,

•

της απόκτησης εξειδικευμένων δεξιοτήτων που ορίζουν σε ένα ελάχιστο
επίπεδο τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι
καταρτισθέντες, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εξέλιξή τους στο
εργασιακό περιβάλλον και στους κανόνες λειτουργίας της μελλοντικής
εργασιακής τους ζωής.

Ειδικότερα στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων
κατάρτισης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
1. Διερεύνηση, καταγραφή και ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών αναγκών στη βάση
των διατυπωμένων εκπαιδευτικών στόχων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
αγοράς εργασίας.
2. Οργάνωση και ταξινόμηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων με βάση τις ικανότητες που
πρέπει να αποκτηθούν και τις εργασιακές δραστηριότητες – καθήκοντα που
προβλέπεται να αναληφθούν σε συνθήκες πραγματικής εργασίας.
3. Κατάλληλη χρονική κατανομή στα θεματικά αντικείμενα, ανάλογη με τη βαρύτητα
και σπουδαιότητά τους, στο πλαίσιο της χρονικής διάρκειας του προγράμματος.
4. Ενσωμάτωση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με την ειδικότητα και
δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας.
5. Επιλογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, εξοπλισμού, εργαλείων
και εκπαιδευτικού υλικού που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ουσιαστικών ποσοτικών
και ποιοτικών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
To Οριζόντιο Πρόγραμμα «Δεξιότητες ΤΠΕ» απευθύνεται στο σύνολο των
ωφελούμενων, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις/δεξιότητες και πιστοποίηση στη
γνώση χειρισμού και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών στα εξής αντικείμενα: α)
επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα γ) παρουσιάσεις και δ) υπηρεσίες
διαδικτύου.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και θα έχει συνολική
διάρκεια 150 ωρών. Στις ενότητες της θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνεται
κατάρτιση: σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, σε θέματα Βασικών
αρχών Εργατικής Νομοθεσίας, σε θέματα ενημέρωσης για την εφαρμογή της αρχής
της μη διάκρισης και σε θέματα βασικών αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων.
To Οριζόντιο Πρόγραμμα «Δεξιότητες ΤΠΕ» (βασικές και αναβαθμισμένες γνώσεις ΤΠΕ)
θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Υγεία και ασφάλεια
στην εργασία, Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, Ενημέρωση για την εφαρμογή της
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αρχής της μη διάκρισης, βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, Εισαγωγή στην
Επεξεργασία Κειμένου, Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα, Εισαγωγή στις Βάσεις
Δεδομένων, Εισαγωγή στις Υπηρεσίες διαδικτύου, Παρουσιάσεις, Προχωρημένες
γνώσεις στην Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένες γνώσεις στα Υπολογιστικά Φύλλα
κ.α.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνάδουν με την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων
και δεξιοτήτων, ώστε ο κάθε ωφελούμενος να είναι σε θέση να γνωρίζει όχι μόνο
βασικές γνώσεις ΤΠΕ, αλλά και αναβαθμισμένες, αξιοποιώντας επιτυχώς τις
δυνατότητες που παρέχουν οι εφαρμογές του πακέτου αυτοματισμού γραφείου
Microsoft Office.
Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης «Εμπόριο και Εξωστρέφεια» αποσκοπεί
στο να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι-καταρτιζόμενοι που θα το επιλέξουν
γνώσεις/δεξιότητες και πιστοποίηση αναφορικά με:
- την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών
των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων,
- την επεξεργασία προσαρμοσμένων προσφορών,
- τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης αγορών,
- τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας,
- τη διασφάλιση της διοικητικής και εμπορικής παρακολούθησης των πωλήσεων και
των αγορών,
- την άσκηση του συνόλου των καθηκόντων τους σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο.
Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή
γνώσεων που θα οδηγήσει στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και θα έχει συνολική
διάρκεια 150 ωρών.
Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης «Εμπόριο και Εξωστρέφεια» θα περιλαμβάνει
ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης,
Εξυπηρέτηση πελατών, Διαχείριση παραπόνων, Επικοινωνία-Δημόσιες σχέσεις, Βασικές
αρχές διοίκησης επιχείρησης εξαγωγικού εμπορίου, Τεχνολογία και Πληροφοριακά
Συστήματα, Διεθνές εμπόριο και εξωστρέφεια κ.α.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα αντιστοιχίζονται σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και
κατά το δυνατόν ευθυγραμμίζονται με τις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες του
συναφούς επαγγελματικού περιγράμματος και των συναφών απαιτήσεων των νυν
υφιστάμενων σχετικών πιστοποιήσεων της ελληνικής αγοράς.
Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης «Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής
Υποστήριξης» αποσκοπεί στην κατάρτιση των ωφελούμενων σε θέματα διοικητικής
υποστήριξης γραφείου και κυρίως η προετοιμασία για την αντίστοιχη πιστοποίηση
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τους, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνουν
καθημερινά εργασίες, με απλά ή περισσότερο σύνθετα καθήκοντα, υποστηρίζοντας το
έργο των μεσαίων και ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και θα έχει συνολική
διάρκεια 150 ωρών.
Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης «Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής
Υποστήριξης» θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Οργάνωση Γραφείου Επιχείρησης, Διοικητική Υποστήριξη, Διαχείριση Εγγράφων και
Εμπορικής Αλληλογραφίας, Διαχείριση Εξοπλισμού Γραφείου κ.α.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζουν στη λογική απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων
από τους ωφελούμενους, καθώς και στη βελτίωση δεξιοτήτων όπως την εκτέλεση
δραστηριοτήτων
διοικητικής
υποστήριξης
και
υποστήριξης
γραφείου,
συμπεριλαμβανομένων εργασιών διαχείρισης φακέλων πελατών και διατήρηση
συστήματος αρχειοθέτησης, χειρισμού τηλεφωνικού κέντρου και διατήρηση καλής
εικόνας της εταιρείας σε επισκέπτες, πελάτες και συνεργάτες.
Π.Ε.1.3: Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση, κατόπιν προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των
ωφελούμενων με φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, στοχεύει στην ενδυνάμωση
του επαγγελματικού προφίλ του ωφελούμενου. Για τη διασφάλιση της ποιότητας θα
πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές εξέτασης και αξιολόγησης
της δυνητικής καταλληλόλητας των επιχειρήσεων / φορέων υποδοχής να
λειτουργήσουν ως χώροι μάθησης, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις
μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε θέση εξαρτημένης εργασίας.
Επιπλέον η τοποθέτηση του ωφελούμενου δύναται να γίνει σε συναφή θέση
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του
δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης) με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους σχετίζεται με το
αντικείμενο κατάρτισης.
Ειδικότερα η εύρεση επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης των
ωφελούμενων σε συναφείς θέσεις με τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες του
παρόντος σχεδίου δράσης είναι ευθύνη του αναδόχου του Υποέργου 1. Η
μεθοδολογία επιλογής των επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής
άσκησης θα πρέπει να γίνει στη βάση των παρακάτω:
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α) Ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, θα
ενημερώσει όλους τους εν δυνάμει φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, ώστε
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης
(που να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης). Η διαδικασία της
ενημέρωσης θα γίνει προς όλες τις επιχειρήσεις, όλων των κλάδων, χωρίς
διακρίσεις και οι επιχειρήσεις θα έχουν ίσες δυνατότητες συμμετοχής στη
δράση πρακτικής άσκησης. Αντίστοιχα η Πρόσκληση θα απευθύνεται όχι μόνο
σε επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) με την προϋπόθεση ότι οι
προσφερόμενες θέσεις πρακτικής σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης.
Επισημαίνεται ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. βάσει του θεσμικού της ρόλου θα συμβάλει στην
ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων (των εργοδοτικών φορέων ΓΣΕΕ –
ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ) και των επιμελητηρίων της χώρας (επαγγελματικά,
εμπορικά κ.α) ενημερώνοντάς τους για τα ολοκληρωμένα προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης και θα τους προωθήσει τη σχετική πρόσκληση για
συμμετοχή των εν δυνάμει φορέων υποδοχής για πρακτική άσκηση.
Επιπρόσθετα τη σχετική πρόσκληση θα την προωθήσει και σε όλες τις
Περιφέρειες και Δήμους της χώρας.
β) Στη συνέχεια ο ανάδοχος προτείνει τις επιχειρήσεις/φορείς υποδοχής
πρακτικής άσκησης στην αναθέτουσα αρχή και σε συνεργασία συντάσσουν τον
Πίνακα με τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής.
γ) Ο ανάδοχος (μέσω των συμβούλων του) ενημερώνει τους ωφελούμενους για
τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής. Η οριστική απόφαση για τη υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης σε συγκεκριμένο φορέα υποδοχής θα λαμβάνεται από τους
ίδιους τους υποψηφίου ανέργους σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, με
γνώμονα τις δικές τους ανάγκες και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη
διαθεσιμότητα των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής σε επίπεδο
περιφερειακής ενότητας.
δ) σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε θέση εξαρτημένης
εργασίας στην οποία θα απασχοληθεί ο άνεργος νέος/α με αναπηρία ή/και που
συμμετείχε στη δράση, αυτή η θέση οφείλει να είναι νέα, πρόσθετη του
υφιστάμενου, πριν τη συμμετοχή στη δράση, αριθμού θέσεων
εργασίας/εργαζομένων.
Επιπροσθέτως, η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δύναται να πραγματοποιηθεί στις
δομές του παρόχου κατάρτισης -κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης του αναδόχου και της
σύμφωνης γνώμης της αναθέτουσας αρχής- στην περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης (όπως λόγω μη
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εξεύρεσης επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης που η λειτουργία τους
σχετίζεται με τα αντικείμενα κατάρτισης). Στην περίπτωση αυτή αξιοποιούνται
τεχνικές σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και των ενδεδειγμένων μεθόδων/τεχνικών
της εκπαίδευσης ενηλίκων όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων
(role playing)
ή προσομοιώσεις πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων,
εκπόνηση εργασιών (project-based learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση και άλλες
ενεργητικές παιδαγωγικές τεχνικές κατάλληλες για ενηλίκους.
Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των ωρών της
πρακτικής άσκησης (200 ώρες) θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις και σε φορείς υποδοχής
πρακτικής άσκησης των οποίων η δραστηριότητα και λειτουργία βρίσκεται σε
συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες της κατάρτισης, σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το
θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη
σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της
Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το
θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης. Για την υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης είναι απαραίτητη η σύναψη συμφωνητικών συνεργασίας του αναδόχου µε τις
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης, προκειμένου η
υλοποίησή της να λάβει χώρα εξ ολοκλήρου σε αυτές. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την
εποπτεία, ποιοτική παρακολούθηση και ποιοτικό έλεγχο της πρακτικής άσκησης των
ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
Η επιχείρηση/φορέας υποδοχής πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενό
της ως Επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος
θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα
συνεργάζεται άμεσα με τα στελέχη του αναδόχου. Ο Εργασιακός Υπεύθυνος
θα ασχολείται με τα εξής: α) καθορισμό των αντικειμένων απασχόλησης
του ασκούμενου β) τήρηση δελτίου παρακολούθησης του αντικειμένου
πρακτικής για κάθε ωφελούμενο και καθ’ όλη την διάρκειά της γ)
συνεργασία με τα στελέχη του αναδόχου για την αποτελεσματικότερη
άσκηση των ωφελούμενων, δ) υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της
επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των
ασκούμενων, και ε) συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου για κάθε
ωφελούμενο, στο οποίο θα
αξιολογείται η ενσωμάτωσή του στο
περιβάλλον της επιχείρησης, το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της
πρακτικής άσκησης, κ.λπ. Για την κατάλληλη εποπτεία της πρακτικής
άσκησης από τον πάροχο/ανάδοχο και για την επιβεβαίωση της ορθής
υλοποίησής της ορίζεται από αυτόν Επόπτης Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος
είναι υπεύθυνος αφενός για την παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, και αφετέρου για την καθοδήγηση και
υποστήριξη των ωφελούμενων πριν, αλλά και κατά την διάρκεια
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υλοποίησης της στις επιχειρήσεις υποδοχής. Στο πλαίσιο της
προαναφερόμενης παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης θα
συμπληρώνονται κατάλληλα τυποποιημένα έντυπα. Η εποπτεία αυτή θα
πρέπει να γίνεται τακτικά, ήτοι τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως ανά
επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
Δ.1.4: Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων
Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων θα
οργανωθεί με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και θα
εξειδικεύεται ανάλογα με το επάγγελμα και την ειδικότητα. Κάθε επαγγελματικό
πρόγραμμα κατάρτισης υποχρεωτικά θα πρέπει να οδηγεί σε πιστοποίηση ικανοτήτωνδεξιοτήτων των ωφελούμενων. Η πιστοποίηση μπορεί να λάβει χώρα είτε μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης είτε μετά την ολοκλήρωση
της πρακτικής άσκησης.
ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και των εξειδικευμένων επαγγελματικών
δεξιοτήτων θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο
ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά
για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν
σχετικές πιστοποιήσεις
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΌΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το σύνολο των ωφελούμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στις εξετάσεις
πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης που
περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε
περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη
εξέταση.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις
πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συμβεβλημένο με τον Δικαιούχο
Φορέα Πιστοποίησης.
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Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα πιστοποίησης
βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης η οποία θα φέρει το όνομα του
ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε
(μία ή δύο φορές).
Ο ανάδοχος θα οργανώσει τη διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων
των καταρτιζόμενων και θα πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι και
συνθήκες εξέτασης των καταρτιζόμενων ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Ο φορέας
πιστοποίησης θα αποτυπώσει με απόλυτη σαφήνεια το πεδίο εφαρμογής των
πιστοποιήσεων, τις απαιτούμενες γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες των προς
αξιολόγηση υποψηφίων, τα προσωπικά ή/και φυσικά χαρακτηριστικά του και τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στις διεργασίες πιστοποίησης.
Ειδικοί όροι υλοποίησης της κατάρτισης/πρακτικής άσκησης/πιστοποίησης
Οι ειδικοί όροι υλοποίησης της κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης
περιγράφονται στο Παράρτημα IV της παρούσας.
Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων
Η επιλογή των ατόμων που θα επωφεληθούν άμεσα από τις δράσεις της
συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης περιλαμβάνει τα
παρακάτω Στάδια:
Α. Σύνταξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων και έγκρισή
της από τη Διαχειριστική Αρχή.
Η Εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής ωφελούμενων και η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος των ωφελούμενων θα καταρτιστούν και οριστικοποιηθούν από την
ομάδα έργου της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας της Πράξης. Η
Πρόσκληση θα περιλαμβάνει αναλυτικά κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης, καθώς
και τυποποιημένη φόρμα αίτησης συμμετοχής (Ερωτηματολόγιο Επιλογής) την οποία
θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι. Στη
συνέχεια, η ομάδα έργου της αναθέτουσας αρχής θα υποβάλει την Πρόσκληση στη
Διαχειριστική Αρχή, ώστε να λάβει την τελική έγκριση σχετικά με το περιεχόμενο και τα
κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης. Μετά την τελική έγκριση της Πρόσκλησης από
τη Διαχειριστική αρχή αυτή θα δημοσιευτεί.
Β. Ενημέρωση – προσέγγιση ωφελούμενων
Στο πλαίσιο της διερεύνησης τρόπων προσέλκυσης των ωφελούμενων της κατάρτισης
με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και υποκίνησή τους, η
Ομάδα Έργου σε συνεργασία με τον ανάδοχο του Υποέργου 1 θα προβεί στις
παρακάτω ενέργειες:
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ενημέρωση όλων των Περιφερειών της χώρας: Θα προωθεί η Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων για ανάρτησή της στις ιστοσελίδες
των Περιφερειών,
ενημέρωση Δήμων και Υπηρεσιών: Θα προωθηθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ωφελούμενων για ανάρτησή της στις ιστοσελίδες των Δήμων
και των κοινωνικών υπηρεσιών τους (όπως ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ, Κέντρα κοινότητας
κ.α),
ενημέρωση και ενεργοποίηση των αναπηρικών οργανώσεων στο σύνολο της
χώρας: θα αποσταλεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο σύνολο των
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων αναπηρικών οργανώσεων που αποτελούν
φορείς μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. και μέλη αυτών, ώστε μαζί με τους εργασιακούς
συμβούλους του Υποέργου 1 οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε χώρους των
παραρτημάτων της Συνομοσπονδίας και των σωματείων της θα συμβάλλουν
στην ενεργοποίηση των εν δυνάμει ωφελούμενων και στην πληροφόρηση και
ενημέρωσή τους για τα ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο
της Πράξης,
ανάρτηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της
Ε.Σ.Α.με.Α, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ε.Σ.Α.μεΑ. και προβολή της στην
εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή της Ε.Σ.Α.μεΑ.: η Πρόσκληση προς τους
ωφελούμενους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσα αρχής
(www.esaea.gr), η οποία είναι προσβάσιμη και συμμορφώνεται πλήρως με τις
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε
επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑΑ), το οποίο
αποτελεί το ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας. Επιπλέον η Πρόσκληση θα
προβληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αναθέτουσας αρχής και στην
εβδομαδιαία τηλεοπτική της εκπομπή που είναι προσβάσιμη στα άτομα με
αναπηρία.
Προώθηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων της
κατάρτισης για ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στην ενιαία
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Γ. Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγησής τους
Υποβολη των αιτησεων των υποψηφιων ωφελουμενων, συγκεντρωση των αιτησεων
και αξιολογηση τους από την Επιτροπή που θα συστήσει η αναθέτουσα αρχή, στη βαση
των τιθεμενων ποιοτικων κριτηριων επιλογης και κριτηριων μοριοδοτησης της
προσκλησης εκδηλωσης ενδιαφεροντος των ωφελουμενων.
Δ. Αξιολόγηση και επιλογή ωφελούμενων
Περιλαμβανει τις παρακατω ενεργειες:
- συνταξη προσωρινου πινακα επιλεγεντων, σε επιπεδο Περιφερειας και Περιφερειακης
Ενοτητας βασει της βαθμολογιας τους, και μετα την παροδο της προθεσμιας υποβολης
των ενστασεων, συνταξη τελικου πινακα επιλεγεντων,
- συνταξη πινακα επιλαχοντων, σε επιπεδο Περιφερειας και Περιφερειακης Ενοτητας,
βασει της βαθμολογιας τους,
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- ενημερωση επιτυχοντων και επιβεβαιωσης συμμετοχης τους στο προγραμμα.
Επισημαινεται οτι σε ολα τα σταδια της διαδικασιας επιλογης θα εφαρμοστει ρητα η
αρχη της μη διακρισης οπως οριζεται στην ισχυουσα εθνικη νομοθεσια και τις σχετικες
κοινοτικες οδηγιες.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
α.1. Τη Δήλωση ‘Έναρξης του Έργου
α.2. Τη Δήλωση Ορισμού της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην Τεχνική
Προσφορά.
β. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ:
Το αργότερο εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μηνός από την
υπογραφή της σύμβασης, Μηνιαία Δελτία για τις ενέργειες υλοποίησης των δράσεων
του Υποέργου 1 . Τα ως άνω Μηνιαία Δελτία, υποβάλλονται από τον ανάδοχο έως την
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και ενέχουν θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης.
γ. ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με τη λήξη του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση ολοκλήρωσης του
Έργου, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του Έργου.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων
αυτών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση πρόσθετων
Παραδοτέων για την πιστοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρέχει
μέρος ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και σε ηλεκτρονική μορφή.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέα
Τεχνικές
προδιαγραφές
εκπαιδευτικού υλικού του οριζόντιου
προγράμματος
και
των
προγραμμάτων
εξειδικευμένης
κατάρτισης
Πιστοποιημένα
επαγγελματικά
περιγράμματα
Ατομικό σχέδιο δράσης,

Υποβολή
Έως 1 μήνα από την υπογραφή
της Σύμβασης

Έως 2 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης
Έως 2 μήνες από την υπογραφή
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Ερωτηματολόγιο
καταγραφής της Σύμβασης
στοιχείων
Τεστ προσωπικότητας
Τεστ
επαγγελματικών
ενδιαφερόντων
Έντυπο καταγραφής προόδου
Καταστάσεις
των
εργασιακών Έως 5 μήνες από την υπογραφή
συμβούλων με τα πλήρη στοιχεία τους της Σύμβασης
και πίνακας του αριθμού των
εργασιακών συμβούλων που θα
απασχοληθούν ανά περιφέρεια. Τα ως
άνω στοιχεία ενέχουν θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης.
Καταστάσεις
Εργασιακών
Συμβούλων που συμμετείχαν σε
τμήμα εκπαίδευσης Συμβούλων
Καταστάσεις Διερμηνέων για τον
εντοπισμό ωφελούμενων

Έως 6 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

Αποδεικτικά μετακινήσεων
ωφελούμενων και συμβούλων

Έως 18 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

Έως 10 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

1. Πριν την έναρξη των συνεδριών ατομικής συμβουλευτικής.
Το αργότερο 5 ημέρες πριν την έναρξη των συνεδριών της ατομικής
συμβουλευτικής
συμπληρώνονται
από
τον
ανάδοχο
και
αποστέλλονται/γνωστοποιούνται στην αναθέτουσα αρχή (εντύπως/ψηφιακώς
ισοδύναμο τρόπο):
1.1 Καταστάσεις συμβούλων και συμβουλευόμενων που θα αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία
τους και δείγμα υπογραφής τους.
1.2 Καταστάσεις διερμηνέων νοηματικής στις ατομικές συνεδρίες στην περίπτωση που ο
συμβουλευόμενος/η είναι άτομο κωφό ή βαρήκοο.
2. Πριν την έναρξη κάθε τμήματος ομαδικής συμβουλευτικής και πριν την έναρξη
κάθε τμήματος κατάρτισης.
Το αργότερο 5 ημέρες πριν την έναρξη κάθε τμήματος ομαδικής συμβουλευτικής
και κάθε τμήματος κατάρτισης συμπληρώνονται από τον ανάδοχο και
αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή (εντύπως/ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο):
2.1 Δήλωση έναρξης υλοποίησης τμήματος ομαδικής συμβουλευτικής και τμήματος
κατάρτισης με τα εξής στοιχεία:
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Στοιχεία Τμήματος.
Στοιχεία της δομής, στην οποία βρίσκεται η αίθουσα υλοποίησης της
συμβουλευτικής και της θεωρητικής κατάρτισης.
− Στοιχεία Υπευθύνου Τμήματος.
2.2 Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμήματος ομαδικής συμβουλευτικής
και τμήματος κατάρτισης, στο οποίο αναγράφεται ο Σύμβουλος/Εκπαιδευτής με
τον αναπληρωτή του.
2.3 Κατάσταση καταρτιζόμενων/συμβουλευόμενων. Η κατάσταση θα αναφέρει τα
πλήρη στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.
2.4 Κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους που έχουν οριστεί για το
εκπαιδευτικό τμήμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους. Σε
περίπτωση αντικατάστασης των εκπαιδευτών του τμήματος, η αντικατάσταση
αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην αναθέτουσα
αρχή, η οποία μπορεί να απορρίψει την αλλαγή αυτή, εφόσον υπάρχει απόκλιση
από την Τεχνική Προσφορά, με γνωστοποίηση στον ανάδοχο φορέα.
2.6 Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης /μίσθωσης της δομής τρίτου, θεωρημένο από
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, όπου απαιτείται, σε περίπτωση
υλοποίησης προγραμμάτων εκτός των δομών του Αναδόχου. Σημειώνεται ότι
αντικατάσταση δομών, που έχουν προσφερθεί με την προσφορά του
υποψηφίου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν έγκρισης της αναθέτουσας αρχής με
ανάλογες δομές που διαθέτουν προδιαγραφές σύμφωνες με το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή πλημμελούς υποβολής των
ανωτέρω ή αναντιστοιχίας των ανωτέρω στοιχείων με την τεχνική προσφορά ή
με τη διακήρυξη ή με τη σύμβαση, με τη ρητή επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων
της αναθέτουσας αρχής, όπως ορίζονται στην παρούσα, η αναθέτουσα αρχή
δύναται εγγράφως να απορρίψει τη δηλωθείσα έναρξη, με αποτέλεσμα την
αναστολή της έναρξης του Τμήματος.
2.7 Καταστάσεις διερμηνέων νοηματικής στα τμήματα ομαδικής συμβουλευτικής
και στα τμήματα κατάρτισης στην περίπτωση συμμετέχουν άτομα κωφά ή
βαρήκοα.
3. Μετά τη λήξη κάθε τμήματος συμβουλευτικής και κάθε τμήματος κατάρτισης.
Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης κάθε Τμήματος συμβουλευτικής και
κατάρτισης, ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας
ενός (1) μηνός να υποβάλει (εντύπως/ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο) αναλυτική
έκθεση υλοποιηθέντος Τμήματος ομαδικής Συμβουλευτικής και αναλυτική έκθεση
υλοποιηθέντος τμήματος Συμβουλευτικής, η οποία θα περιλαμβάνει το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο του Τμήματος και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
εκπαιδευτών/συμβούλων και των καταρτιζομένων/συμβουλευόμενων του
Τμήματος. Η έκθεση αυτή θα έχει συνημμένα τα ημερήσια δελτία παρακολούθησης
του Τμήματος υπογεγραμμένα από τους καταρτιζόμενους/συμβουλευόμενους και
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τους εκπαιδευτές/συμβούλους, στα οποία περιλαμβάνεται η διδαχθείσα ύλη ανά
εκπαιδευτική ενότητα.
4. Κατά τη διάρκεια και έως την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και για
κάθε ωφελούμενο:
- Δελτίο / Έκθεση Ποιοτικού Ελέγχου, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα
προτείνει ο ανάδοχος και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Ερωτηματολόγιο 1ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον Επόπτη
της Επιχείρησης, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα προτείνει ο ανάδοχος
και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή..
- Ερωτηματολόγιο 1ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον
ανάδοχο μετά από συνέντευξη / συζήτηση με τον ωφελούμενο, σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα που θα προτείνει ο ανάδοχος και εγκριθεί από την αναθέτουσα
αρχή.
- Ερωτηματολόγιο 2ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον Επόπτη
της Επιχείρησης, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα προτείνει ο ανάδοχος
και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Ερωτηματολόγιο 2ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον
ανάδοχο μετά από συνέντευξη / συζήτηση με τον ωφελούμενο, σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα που θα προτείνει ο ανάδοχος και εγκριθεί από την αναθέτουσα
αρχή.
Καταστάσεις διερμηνέων νοηματικής στα τμήματα πρακτικής στην περίπτωση που
συμμετέχουν άτομα κωφά ή βαρήκοα.
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί
στην τάξη (σύμφωνα ,με τα οριζόμενα στην παρούσα), τότε ως άνω έντυπα θα
συμπληρώνονται από τον πάροχο κατάρτισης.
5.Πριν την έναρξη της Πιστοποίησης.
Το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων Πιστοποίησης
(αρχική εξέταση / επανεξέταση) ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στην
αναθέτουσα αρχή (εντύπως/ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο) το Συμφωνητικό με τον
φορέα πιστοποίησης. Στο συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του
πρότυπου πιστοποίησης σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τεχνικής
Προσφοράς. Στο συμφωνητικό θα επισυνάπτεται η διαπίστευση του Φορέα
Πιστοποίησης. Επίσης, υποχρεούται να αποστείλει το πρόγραμμα της θεωρητικής
και πρακτικής εξέτασης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημερομηνίες και τις ώρες των
εξετάσεων καθώς και τον τόπο διεξαγωγής τους.
6. Μετά τη λήξη της Πιστοποίησης.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1)
μηνός από την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης (εξέταση
και επανεξέταση) να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή(εντύπως/ψηφιακώς
ισοδύναμο τρόπο) κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην
οποία θα αποτυπώνονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Με τη λήξη του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση
ολοκλήρωσης του Έργου, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική Έκθεση
Υλοποίησης του Έργου.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων
αυτών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση
πρόσθετων Παραδοτέων για την πιστοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.
Για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου από την
αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή, πέραν
των Παραδοτέων όπως ορίζονται στην παρούσα και καταστάσεις πληρωμής των
συμφωνηθεισών αμοιβών όπου θα αποτυπώνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και τα
παραστατικά των εξοφλήσεων των αμοιβών και των εξοφλήσεων των κρατήσεων των
εκπαιδευτών για όλα τα εκπαιδευτικά τμήματα, στις οποίες θα αποτυπώνονται όλες οι
κρατήσεις.
Παρακολούθηση και επίβλεψη του αναδόχου – παρόχου κατάρτισης
Η αναθέτουσα αρχή μέσω ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής παρακολούθησης του
αντικειμένου της επαγγελματικής κατάρτισης που θα διαθέσει θα έχει τη δυνατότητα να
καταγράφει, αποτυπώνει, παρακολουθεί και να ελέγχει συστηματικά την εξέλιξη της
υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούται
συστηματικά και έγκαιρα22, μέσω των ειδικών κωδικών που θα τους δοθούν από την
αναθέτουσα αρχή, να καταχωρούν τα απαραίτητα στοιχεία των προγραμμάτων
κατάρτισης όπως τις καταστάσεις των ωφελούμενων της ατομικής και ομαδικής
συμβουλευτικής, τις δηλώσεις ενάρξεις τμήματος κατάρτισης και ομαδικής
συμβουλευτικής, τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα κατάρτισης/συμβουλευτικής, τις
καταστάσεις των καταρτιζόμενων των τμημάτων κατάρτισης, τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις των εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους, τις καταστάσεις
επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης, τις καταστάσεις κατανομής των
καταρτιζόμενων του τμήματος κατάρτισης ανά επιχείρηση/φορέα υποδοχής πρακτικής

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης και
της πρακτικής άσκησης και για κάθε τμήμα κατάρτισης να υποβάλει μέσω της ειδικής πλατφόρμας
το ημερήσιο απουσιολόγιο εντός τριάντα (30΄) λεπτών από την έναρξη της πρώτης ώρας θεωρητικής
κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του προγράμματος.
22
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άσκησης με αντιστοίχιση του επόπτη Πρακτικής (η κατάσταση των ωφελούμενων θα
πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί), τα συμφωνητικά
παραχώρησης χρήσης/μίσθωσης της δομής τρίτου, τις καταστάσεις διερμηνέων
νοηματικής στα τμήματα που συμμετέχουν άτομα κωφά η βαρήκοα, δελτία ανεργίας σε
ισχύ, δελτία παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού, κ.α
Η αναθέτουσα αρχή θα προβαίνει σε καθημερινό συστηματικό έλεγχο και σε διοικητική
επαλήθευση των στοιχείων που θα καταχωρούνται στην ειδική πλατφόρμα από τον
πάροχο κατάρτισης και στην περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των
στοιχείων, θα ενημερώνει άμεσα τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβαίνει στις
απαραίτητες ενέργειες εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα του τίθεται από την
αναθέτουσα.
Η αναθέτουσα αρχή θα προβαίνει σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που δύνανται
να πραγματοποιηθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης της κατάρτισης, είτε στο αρχικό
στάδιο πριν την έναρξη της υλοποίησης (προληπτικός ΄έλεγχος) είτε κατά την εκτέλεση
της κατάρτισης ή και με την ολοκλήρωση της κατάρτισης.
Συγκεκριμένα η ομάδα έργου και η ομάδα υποστήριξης της Πράξης που απαρτίζεται από
αιρετά στελέχη και διοικητικά στελέχη του αναπηρικού κινήματος δύναται να προβαίνει
σε επιτόπιους ελέγχους κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης. Η
διενέργεια των ελέγχων μπορεί να λαμβάνει χώρα στα εξής στάδια: Προληπτικό έλεγχο:
αφορά το στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης των καταρτίσεων, όπου εξετάζεται η
τήρηση των συμφωνηθέντων για την προετοιμασία υλοποίησης των καταρτίσεων και
της διαδικασίας πιστοποίησης των προσόντων των ωφελούμενων. Έλεγχος κατά την
εκτέλεση του έργου του Αναδόχου: ελέγχεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που
δηλώνονται από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει
αναλάβει ο ανάδοχος με βάση τη σύμβαση και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. Έλεγχος με την ολοκλήρωση των
διαφόρων τμημάτων κατάρτισης και εξετάσεων πιστοποίησης.
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της αναθέτουσας αρχής, για κάθε υποχρέωση που
απορρέει από τη σύμβαση, τη διακήρυξη και το Νόμο.
2. Ο ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου να υποβάλει στους
εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. Διαχείρισης
του Ε.Π. Αρχή Πληρωμής, Ε.Δ.ΕΛ. κ.λπ.), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του
ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης του Έργου στοιχείο, σύμφωνα
με τη Σύμβαση, όπως, ενδεικτικά, φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά δαπανών,

Σελίδα 142 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

στοιχεία που αφορούν την πορεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου, συμβάσεις
εκπαιδευτών κ.λπ.
3. Για τη σωστή παρακολούθηση του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ο
ανάδοχος οφείλει:
3.1.) Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
της αναθέτουσας αρχής, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται
στη διενέργεια ελέγχων και να προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου του Έργου.
3.2.) Να τηρεί : Α. Φάκελο Έργου, Β. Φάκελο Τμήματος κατάρτισης, στον οποίο θα
περιλαμβάνονται: 1. Φάκελος Διοικητικής Παρακολούθησης του Τμήματος, 2. Φάκελος
Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου του Τμήματος και 3. Φάκελος Οικονομικής
Παρακολούθησης του Τμήματος, και Γ. Φάκελο Εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης,
στους οποίους θα φυλάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα και τα οποία μπορεί να
ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή να της υποβληθούν συμπληρωματικά προς έλεγχο:
3.2.Α. Φάκελος Έργου α. Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου β. Η Σύμβαση με τις
τυχόν τροποποιήσεις της γ. Η Προσφορά του Αναδόχου δ. Η Σύμβαση με τους Φορείς
Πιστοποίησης ε. Η Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου του Έργου στ. Τα στοιχεία του
Υπευθύνου του Έργου ζ. Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης της προόδου του
Φυσικού Αντικειμένου του Έργου η. Η Δήλωση Ολοκλήρωσης του Έργου.
3.2.Β. Φάκελος Τμήματος
1. Υποφάκελος Διοικητικής Παρακολούθησης Τμήματος
- Στοιχεία Τμήματος
α. Η δήλωση έναρξης Τμήματος.
β. Δήλωση ορισμού Υπευθύνου Υλοποίησης Τμήματος.
γ. Συμφωνητικό ενοικίασης /παραχώρησης δομών εφόσον χρησιμοποιούνται δομές
τρίτου.
δ. Ο πίνακας καταρτιζομένων
- Στοιχεία καταρτιζομένων
α. Συγκεντρωτική Κατάσταση των καταρτιζομένων με τα στοιχεία τους, τα δείγματα
υπογραφής τους.
β. Φωτοτυπίες ταυτότητας.
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- Στοιχεία Εκπαιδευτών
α. Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία
τους, και δείγμα υπογραφής τους.
β. Συμβάσεις των εκπαιδευτών όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται, το ύψος της αμοιβής
καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
γ. Τα βιογραφικά των εκπαιδευτών, τις βεβαιώσεις πιστοποίησης των εκπαιδευτών
από τον ΕΟΠΠΕΠ καθώς και οι τίτλοι σπουδών τους. Σε περίπτωση αλλαγής ή
οποιασδήποτε τροποποίησης των ανωτέρω στοιχείων θα τηρείται επιπλέον η σχετική
αίτηση-ενημέρωση του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Ποιοτικά στοιχεία υλοποίησης του Τμήματος
α. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται, τήρηση σχετικού
αρχείου και καταστάσεων παραλαβής του υλικού από τους καταρτιζόμενους.
β. Αναλυτική έκθεση αξιολόγησης του πραγματοποιηθέντος Τμήματος (αξιολόγησης
των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων και όλων των συντελεστών του Τμήματος).
2. Υποφάκελος Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου του Τμήματος
α. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
β. Τα ημερήσια δελτία παρακολούθησης του Τμήματος υπογεγραμμένα από τους
καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές, στα οποία περιλαμβάνεται η διδαχθείσα ύλη
ανά εκπαιδευτική ενότητα.
γ. Κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην οποία θα
αποτυπώνονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
3. Υποφάκελος Οικονομικής Παρακολούθησης του Τμήματος
α. Τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών για την υλοποίηση των
Τμημάτων.
β. Καταστάσεις πληρωμής των δαπανών. Σε περίπτωση αλλαγής ή οποιασδήποτε
τροποποίησης των ανωτέρω στοιχείων θα τηρείται επιπλέον η σχετική αίτησηενημέρωση του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
3.2.Γ. Φάκελος Εποπτείας Πρακτικής Άσκησης, όπου θα τηρούνται για κάθε
ωφελούμενο:
- Δελτίο / Έκθεση Ποιοτικού Ελέγχου, Ερωτηματολόγιο 1ης επίσκεψης ποιοτικού
ελέγχου, συμπληρωμένο από τον Επόπτη της Επιχείρησης, Ερωτηματολόγιο 1ης
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επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον ανάδοχο μετά από συνέντευξη /
συζήτηση με τον ωφελούμενο, Ερωτηματολόγιο 2ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου,
συμπληρωμένο από τον Επόπτη της Επιχείρησης, Ερωτηματολόγιο 2ης επίσκεψης
ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον ανάδοχο μετά από συνέντευξη / συζήτηση
με τον ωφελούμενο.
3.3.) Να παραδώσει τις βεβαιώσεις παρακολούθησης της κατάρτισης στους
δικαιούχους καταρτισθέντες.
3.4.) Να τηρεί τους όρους του Οδηγού Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που
υλοποιούνται από τους Αναδόχους Φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος και να
τηρεί αρχείο δράσεων δημοσιότητας.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την
ορθή υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, της τεχνικής
προσφοράς του Αναδόχου και της διακήρυξης ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια, από την
προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση του. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελέγχου της
Αναθέτουσας Αρχής μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων με σκοπό την ορθή
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης, της
τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου και της διακήρυξης καθώς και για την καταβολή
των δαπανών.
2. Οι έλεγχοι, εκτός από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργούνται από: • την Ε.Υ.
Διαχείρισης του Ε.Π, • την Αρχή Πληρωμής του ΕΣΠΑ, • την Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου και • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για τη διενέργεια των εκάστοτε προβλεπομένων από
την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία ελέγχων του φυσικού αντικειμένου και των
οικονομικών στοιχείων του Έργου.
3.Τα στάδια ελέγχου είναι τα εξής:
α. Προληπτικός έλεγχος που αφορά το αρχικό στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης του
Έργου, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων για τη
προετοιμασία υλοποίησης του Προγράμματος.
β. Έλεγχος κατά την εκτέλεση του Έργου διενεργείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου, με τον οποίο ελέγχεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τον
ανάδοχο στα πλαίσια των μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου
και των μέχρι τότε υποβληθέντων παραδοτέων, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει
αναλάβει ο Ανάδοχος βάσει της σύμβασης και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.
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γ. Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Έργου διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση
ολοκλήρωσής του από τον Ανάδοχο, αφορά το συνολικό φυσικό αντικείμενο, με το
πέρας του οποίου βεβαιώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
4.Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του Έργου. εξετάζεται η τήρηση των
όρων της Σύμβασης.
5. Κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του Έργου εξετάζεται αν τηρήθηκαν
τα αναφερόμενα στο οικείο άρθρο της παρούσας.
6. Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης
λογιστικής αξίας, που τηρείται στην έδρα του Αναδόχου, πρέπει να επιδεικνύονται σε
πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και να υποβάλλονται, εφόσον
ζητηθεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από τον ανάδοχο, βάσει των διατάξεων
του ΚΒΣ. Δεν γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται
από αναλυτικά παραστατικά των επιμέρους δαπανών των Τμημάτων κατάρτισης. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου να τηρεί τα
πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία που απαρτίζουν τον οικονομικό φάκελο στην έδρα
του και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στις έδρες των Παραρτημάτων του, όπως αυτό
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ, οφείλει δε να εφαρμόζει την Εθνική
Νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις (ΚΒΣ) και να τηρεί τα στοιχεία προς
έλεγχο.
7. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από
την Αναθέτουσα Αρχή με την προσκόμιση από τον ανάδοχο σε αυτή όλων των
αναγκαίων στοιχείων, εντός των δεσμευτικών και εύλογων χρονικών ορίων που
τίθενται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η μη έγκαιρη
συμμόρφωση στα ανωτέρω χρονικά όρια μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που
αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 42 (Λύση Σύμβασης - Έννομες συνέπειες
πλημμελούς τήρησης των συμφωνηθέντων) και την καθυστέρηση καταβολής των
δόσεων.
8. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση και αποτέλεσμα ελέγχου από
τους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο. α) Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το
αποτέλεσμα ελέγχου. Με το ίδιο έγγραφο καλείται ο Ανάδοχος να διατυπώσει
εγγράφως και εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από τη λήψη του
αποτελέσματος ελέγχου, τις απόψεις του κατά του ανωτέρω αποτελέσματος ελέγχου.
β) Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου
και διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, ο Ανάδοχος ενημερώνεται εγγράφως
(ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά ή με τηλεομοιοτυπία) από την Αναθέτουσα Αρχή
για τη διαπίστωση αυτή, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
διενέργειας του ελέγχου, προκειμένου να προβεί σε αναστολή της υλοποίησης των
Τμημάτων κατάρτισης. γ) Εάν κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η
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αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή χρηματικών ποσών των δόσεων της
χρηματοδότησης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Συστήματος
Δημοσιονομικής Διόρθωσης. δ) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει
μονομερώς μηχανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου της υλοποίησης του Έργου από τον
Ανάδοχο οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και
ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού αποτελέσματος.

ΣTOIXEIA ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Π.Ε. 1.1 – «Υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης της
ομάδας στόχου»
Π.Ε 1.1

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

1.240.064,08

Π.Ε.1.2 «Θεωρητική Κατάρτιση»
Π.Ε. 1.2

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ(€)

ΣΥΝΟΛΟ

7.062.048,00

Π.Ε.1.3

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

3.605.280,00

Π.Ε.1.3 «Πρακτική Άσκηση

Π.Ε. 1.4 «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων»
Π.Ε 1.4
Δράσεις Πιστοποίησης (Δ.1.4.1)

ΣΥΝΟΛΟ
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Παράρτημα IΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΕΕΣ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][] 2021/S 148-394434
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
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στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 09204109
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει): www.esaea.gr
Πόλη: Ηλιούπολη
Οδός και αριθμός: Ελ. Βενιζέλου 236
Ταχ. κωδ.: 16341
Αρμόδιος επικοινωνίας: Αποστολάκη Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2109949837
φαξ: 2105238967
Ηλ. ταχ/μείο: esaea@otenet.gr
Χώρα: GR
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
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«Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και
πιστοποίησης» στο πλαίσιο του Έργου «Ειδικές Δράσεις
Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με
Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ»
Σύντομη περιγραφή:
Το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης»
που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης εντάσσεται στην
Πράξη με τίτλο «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με
Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονα
Προτεραιότητας: 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ», Θεματικό Στόχο: 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», Επενδυτική
Προτεραιότητα: 8iiY «Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα
εκείνων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω
της
υλοποίησης της «Εγγύησης για τη νεολαία» και Ειδικό Στόχο: Αύξηση της απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαποσχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 15 έως 29 ετών. Ειδικότερα η
Σύμβαση αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, ήτοι στην υλοποίηση δράσεων

Σελίδα 150 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε
3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) νέους/ες με
αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις , ηλικίας έως 29 ετών, (δηλαδή να έχουν
συμπληρώσει
το 29 και να διανύουν το 30 έτος), απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι
/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕTs) με στόχο την
επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης των ωφελούμενων στην
αγορά
εργασίας.
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
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πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-
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Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
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Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 8
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
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της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 14
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
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καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
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Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
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εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 18
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 19
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
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Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με
την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
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αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
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που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 22
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
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καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 23
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
Προσδιορίστε
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 24
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 25
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αριθμός διευθυντικών στελεχών
Ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του οικονομικού φορέα κατά τα
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τελευταία τρία έτη ήταν ο εξής:
Έτος
Αριθμός
Έτος
Αριθμός
Έτος
Αριθμός
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
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μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 26
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα
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διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 27
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
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σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα
αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή
ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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Παράρτημα ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για το Υποέργο 1
«Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης»

στο πλαίσιο του Έργου «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με
Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Στην Αθήνα σήμερα,…../……./…… οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός:
Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ), που εδρεύει στην
Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 236, με ΑΦΜ 090204109 αρμοδιότητας ΔΟΥ
Ηλιούπολης (εφεξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με το καταστατικό της, από τον Πρόεδρο της Ε.Γ κ.
Βαρδακαστάνη Ιωάννη.
Και αφετέρου:
……………

Λαμβάνοντας υπόψη
•

Τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

•

Τις αποφάσεις:
-

Την υπ’ αριθ. Πρωτ.: 77056-09-07-2021 απόφαση έγκρισης της
Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
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Δυναμικού,

Εκπαίδευση

και

Δια

Βίου

Μάθηση

2014-2020»

(προδημοπρασιακός έλεγχος) της Διακήρυξης για το Υποέργο 1
«Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης»
στο πλαίσιο του Έργου «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για
Νέους/Νέες με Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
-

Την υπ’ αριθ…………… απόφαση έγκριση (προσυμβατικού ελέγχου) του
Σχεδίου

Σύμβασης

για

το

Υποέργο

1

«Υλοποίηση

δράσεων

συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης» στο πλαίσιο του Έργου
«Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με
Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
-

Την με αριθμ.(Νο) ……………. απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Ε.Σ.ΑμεΑ για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

•

Την από …………… προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων, όπου αυτή δεν
έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, ήτοι στην υλοποίηση δράσεων
επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε
3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ) νέους/ες με
αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, ηλικίας έως 29 ετών, (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το
29 και να διανύουν το 30 έτος), απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες
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βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕTs) με στόχο την επίτευξη
μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.
Η

ολοκληρωμένη

επαγγελματική

κατάρτιση

περιλαμβάνει

α)

επαγγελματική

συμβουλευτική, β) ένα οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με δεξιότητες ΤΠΕ (θα
παρακολουθηθεί από το σύνολο των ωφελούμενων), γ) ένα δεύτερο πρόγραμμα
κατάρτισης που θα αφορά σε εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες (αφορά το σύνολο
των ωφελούμενων αλλά κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει το ειδικό πρόγραμμα που του
ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και προτιμήσεις του), δ)
πιστοποίηση τόσο των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης) όσο και
των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων (πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης)
και ε) Πρακτική Άσκηση.
Βασικός στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης είναι οι ωφελούμενοι (NEETs
με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις), που αποτελούν μια από τις πλέον αποκλεισμένες
ομάδες στο πλαίσιο της ευρύτερης ομάδας των ατόμων με αναπηρία και η οποία
αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες ως προς την ένταξή της στην αγορά εργασίας), να
αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην
ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας αλλά και στην ενδυνάμωση του
επαγγελματικού τους προφίλ μέσω της πρακτικής άσκησης. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για
τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και
αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Τα αντικείμενα κατάρτισης/πιστοποίησης επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες τις αγοράς
εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε Εθνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει ατομική και ομαδική συμβουλευτική, το
οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα
εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Επιπλέον η πρακτική
άσκηση συνολικά ανέρχεται στις 200 ώρες για το κάθε εξειδικευμένο πρόγραμμα
κατάρτισης. Όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση.
Τα προγράμματα κατάρτισης (που οδηγούν σε πιστοποίηση) είναι τα εξής:
3. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει το σύνολο των ωφελούμενων):
«Δεξιότητες ΤΠΕ».
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4. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει ένα εκ των
παρακάτω):
a. Εμπόριο και Εξωστρέφεια
b. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης
Επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις της Σύμβασης λόγω της ομάδας
στόχου, έχει προβλεφθεί μια σειρά δράσεων / υπηρεσιών που αφορούν σε εκπαίδευση των
συμβούλων, εκπόνηση / προσαρμογή / εκτύπωση / προσβασιμοποίηση εργαλείων
εργασιακών συμβούλων, παροχή διερμηνείας νοηματικής γλώσσας [για τον εντοπισμό των
ωφελούμενων, κατά την υλοποίηση της συμβουλευτικής (ατομικής και ομαδικών), κατά την
κατάρτιση και την πιστοποίηση].
Οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο προκειμένου να παράσχει τις
υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης (ανεξαρτήτως Περιφερειακής Ενότητας), πρέπει να
έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ήτοι να είναι
αδειοδοτημένες δομές, να διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια εκπαιδευτηρίου και να
πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ως προς την Κτιριακή Υποδομή, ήτοι εγκαταστάσεις οι
οποίες πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, ως ισχύουν, οι οποίες διαθέτουν:
Προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012)
«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», 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 ατόμων με
αναπηρία, όπως απαιτείται και Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 2
Διάρκεια
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της παρούσας έως την ……………,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, χωρίς μεταβολή του
οικονομικού αντικειμένου. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της
και λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου.
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Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου.
Ειδικότερα οφείλει να φέρει σε πέρας το ανατεθέν έργο μέσα στα χρονικά πλαίσια του
άρθρου 2 και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και της προσφοράς του, το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες και τις διατάξεις
εφαρμογής του έργου.
2. Ο Ανάδοχος ενημερώνει αμελλητί γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή για την πρόοδο του
έργου, για τυχόν προβλήματα και για οποιοδήποτε γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει
σημαντικά την εκτέλεση της Σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή δεν έχει ως συνέπεια την υπό
οποιαδήποτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης του για λήψη των αναγκαίων μέτρων ή επίδειξη
γενικότερα της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη
συνεργασία με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, στα
αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, όποτε του ζητηθεί και καθ’ όλη τη
διάρκεια της παρούσας, κάθε στοιχείο που αφορά σε ενέργειες σχετικές με το Έργο. Τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι: φορολογικά στοιχεία, δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία
αντίστοιχα της πορείας του φυσικού αντικειμένου του έργου κλπ, καθώς και να
συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων αρμοδίων εθνικών
και κοινοτικών οργάνων.
5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους (πλην τυχόν υπεργολάβων που
έχουν δηλωθεί στην τεχνική προσφορά) οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, που απορρέουν από
την παρούσα.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλήψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο από το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνής διατάξεις περιβαλλοντικού, εργατικού και κοινωνικού δικαίου.
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8. Ο Aνάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου να υποβάλει στους
εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. Διαχείρισης του
Ε.Π. Αρχή Πληρωμής, Ε.Δ.ΕΛ. κ.λπ.), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του ζητηθεί,
οποιοδήποτε αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης του Έργου στοιχείο, σύμφωνα με τη
Σύμβαση, όπως, ενδεικτικά, φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία
που αφορούν την πορεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου, συμβάσεις εκπαιδευτών
κ.λπ.
9.Για τη σωστή παρακολούθηση του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ο
Aνάδοχος οφείλει:
9.1.) Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της
αναθέτουσας αρχής, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται στη
διενέργεια ελέγχων και να προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου του Έργου.
9.2.) Να τηρεί : Α. Φάκελο Έργου, Β. Φάκελο Τμήματος κατάρτισης, στον οποίο θα
περιλαμβάνονται: 1. Φάκελος Διοικητικής Παρακολούθησης του Τμήματος, 2. Φάκελος
Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου του Τμήματος και 3. Φάκελος Οικονομικής
Παρακολούθησης του Τμήματος, και Γ. Φάκελο Εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης, στους
οποίους θα φυλάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα και τα οποία μπορεί να ζητήσει η
Αναθέτουσα Αρχή να της υποβληθούν συμπληρωματικά προς έλεγχο:
9.2.Α. Φάκελος Έργου α. Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου β. Η Σύμβαση με τις τυχόν
τροποποιήσεις της γ. Η Προσφορά του Αναδόχου δ. Η Σύμβαση με τους Φορείς
Πιστοποίησης ε. Η Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου του Έργου στ. Τα στοιχεία του Υπευθύνου
του Έργου ζ. Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης της προόδου του Φυσικού Αντικειμένου
του Έργου η. Η Δήλωση Ολοκλήρωσης του Έργου.
9.2.Β. Φάκελος Τμήματος
1. Υποφάκελος Διοικητικής Παρακολούθησης Τμήματος
- Στοιχεία Τμήματος
α. Η δήλωση έναρξης Τμήματος.
β. Δήλωση ορισμού Υπευθύνου Υλοποίησης Τμήματος.
γ. Συμφωνητικό ενοικίασης /παραχώρησης δομών εφόσον χρησιμοποιούνται δομές τρίτου.
δ. Ο πίνακας καταρτιζομένων
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- Στοιχεία καταρτιζομένων
α. Συγκεντρωτική Κατάσταση των καταρτιζομένων με τα στοιχεία τους, τα δείγματα
υπογραφής τους.
β. Φωτοτυπίες ταυτότητας.
- Στοιχεία Εκπαιδευτών
α. Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία
τους, και δείγμα υπογραφής τους.
β. Συμβάσεις των εκπαιδευτών όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται, το ύψος της αμοιβής
καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
γ. Τα βιογραφικά των εκπαιδευτών, τις βεβαιώσεις πιστοποίησης των εκπαιδευτών από τον
ΕΟΠΠΕΠ καθώς και οι τίτλοι σπουδών τους. Σε περίπτωση αλλαγής ή οποιασδήποτε
τροποποίησης των ανωτέρω στοιχείων θα τηρείται επιπλέον η σχετική αίτηση-ενημέρωση
του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
- Ποιοτικά στοιχεία υλοποίησης του Τμήματος
α. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται, τήρηση σχετικού αρχείου
και καταστάσεων παραλαβής του υλικού από τους καταρτιζόμενους.
β. Αναλυτική έκθεση αξιολόγησης του πραγματοποιηθέντος Τμήματος (αξιολόγησης των
εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων και όλων των συντελεστών του Τμήματος).
2. Υποφάκελος Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου του Τμήματος
α. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
β. Τα ημερήσια δελτία παρακολούθησης του Τμήματος υπογεγραμμένα από τους
καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές, στα οποία περιλαμβάνεται η διδαχθείσα ύλη ανά
εκπαιδευτική ενότητα.
γ. Κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην οποία θα αποτυπώνονται
και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
3. Υποφάκελος Οικονομικής Παρακολούθησης του Τμήματος
α. Τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών για την υλοποίηση των Τμημάτων.
β. Καταστάσεις πληρωμής των δαπανών. Σε περίπτωση αλλαγής ή οποιασδήποτε
τροποποίησης των ανωτέρω στοιχείων θα τηρείται επιπλέον η σχετική αίτηση-ενημέρωση
του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
9.2.Γ. Φάκελος Εποπτείας Πρακτικής Άσκησης, όπου θα τηρούνται για κάθε ωφελούμενο:
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- Δελτίο / Έκθεση Ποιοτικού Ελέγχου, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα του
παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- Ερωτηματολόγιο 1ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον Επόπτη της
Επιχείρησης, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα του παραδοθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
- Ερωτηματολόγιο 1ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον ανάδοχο
μετά από συνέντευξη / συζήτηση με τον ωφελούμενο, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα
που θα του παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- Ερωτηματολόγιο 2ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον Επόπτη της
Επιχείρησης, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα του παραδοθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
- Ερωτηματολόγιο 2ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον ανάδοχο
μετά από συνέντευξη / συζήτηση με τον ωφελούμενο, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα
που θα του παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
9.3.) Να παραδώσει τις βεβαιώσεις παρακολούθησης της κατάρτισης στους δικαιούχους
καταρτισθέντες.
9.4.) Να τηρεί τους όρους του Οδηγού Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που
υλοποιούνται από τους Αναδόχους Φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος και να τηρεί
αρχείο δράσεων δημοσιότητας.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής
1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει
τον Ανάδοχο στο έργο του.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να εξασφαλίσει την πρόσβαση του Αναδόχου στις
διαθέσιμες πηγές πληροφοριών της και να συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης
πληροφορίας ή στοιχείου απαραίτητου για το έργο του.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των πληρωμών προς τον
Ανάδοχο σύμφωνα με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό και τις προβλέψεις περί του τρόπου
πληρωμής της παρούσας σύμβασης.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης εκταμίευσης των
κονδυλίων από την υπηρεσία διαχείρισης του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και αυτό δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις
υποχρεώσεις του και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
Άρθρο 5
Έργο του Αναδόχου
Το Βασικό πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών του έργου διέπεται από:
-

τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας (Human rights-based approach to
disability) όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες23 την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012. Σε όλες
τις δράσεις της έργου πρέπει α) να διαχέεται η ιδέα πως τα άτομα με αναπηρία
ή/και χρόνιες παθήσεις είναι ενεργητικά υποκείμενα/φορείς δικαιωμάτων, β) να
υιοθετείται/ενσωματώνεται η αποτύπωση της αναπηρίας που περιλαμβάνεται στη
Σύμβαση, γ) να προβάλλεται η αναπηρία ως έκφανση της ανθρώπινης
ποικιλομορφίας, και δ) να αναδεικνύεται η συμβολή της εφαρμογής της αρχής της
μη διάκρισης λόγω αναπηρίας ή/και χρόνιας πάθησης, της αρχής της ισότητας και
της ίσης μεταχείρισης (ισότητα ευκαιριών). Ειδικότερα στο άρθρο 24 της Σύμβασης
αναγνωρίζεται η θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης στην επίτευξη της αρχής της
ισότητας για τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, επιτάσσοντας την
παροχή εύλογων προσαρμογών, την παροχή εξειδικευμένης και εξατομικευμένης
υποστήριξης, την εκπαίδευση αυτών σε δεξιότητες ζωής, την εκπαίδευση και τη
διδασκαλία σε γλώσσες και τρόπους επικοινωνίας που μπορούν τα άτομα με
αναπηρία να κατανοήσουν και εντέλει την πρόσβασή τους όχι μόνο στην τυπική
εκπαίδευση αλλά και στη διά βίου μάθηση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην
επαγγελματική κατάρτιση, χωρίς διάκριση και σε ίση βάση με τους άλλους,

-

τη διαφοροποιημένη προσέγγιση του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία ή/και
χρόνιες παθήσεις συμπεριλαμβανομένου και των ΝΕΕΤς με αναπηρία ή/και χρόνιες
παθήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις
αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες των οποίων
διαφοροποιούνται αναλόγως της κατηγορίας και της βαρύτητας της αναπηρίας,

23

Εφεξής Σύμβαση.
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-

τη τήρηση των αρχών προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, των αρχών του
καθολικού σχεδιασμού και την εφαρμογή εύλογων προσαρμογών οι οποίες πρέπει
να διαχέονται σε όλες τις δράσεις της Πράξης. (ν.4488/2017, ν. 4067/2012 (ΥΕΚ
79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και Οδηγίες Σχεδιασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για
Όλους»),

-

τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες πρέπει να ενσωματώνονται στη
μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων
κατάρτισης/πιστοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
ωφελούμενων.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου είναι οι
ωφελούμενοι (NEETs με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις), που αποτελούν μια από τις
πλέον αποκλεισμένες ομάδες το πλαίσιο της ευρύτερης ομάδας των ατόμων με αναπηρία
και η οποία αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες ως προς την ένταξή της στην αγορά
εργασίας), να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική
επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας αλλά και στην ενδυνάμωση
του επαγγελματικού τους προφίλ μέσω της πρακτικής άσκησης. Η συμμετοχή στις εξετάσεις
για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική
και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
-

ο πάροχος κατάρτισης δεν μπορεί να ταυτίζεται με τους φορείς πιστοποίησης των
επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων,

-

το κόστος της πρακτικής άσκησης παρέχεται στον πάροχο κατάρτισης.

-

το επίδομα πρακτικής άσκησης και το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης παρέχεται
στον ωφελούμενο από την Ε.Σ.Α.μεΑ.

-

Οι φορείς/επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης δεν λαμβάνουν καμία χρηματική ή
άλλου είδους αμοιβή.
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Οι ωφελούμενοι24

θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα με την προϋπόθεση ότι έχουν

ολοκληρώσει τη συμβουλευτική, την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν
συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα βαρύνει την
αναθέτουσα αρχή και η καταβολή του θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από αυτήν.
Το προκηρυσσόμενο έργο περιλαμβάνει τέσσερα Πακέτα Εργασίας με επιμέρους Δράσεις
που αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω Πίνακα:

Πακέτο

Υποέργα

Εργασίας

(κωδ.)

Πακέτο Εργασίας (περ.)
Υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης
της ομάδας στόχου
Δ.1.1.1:Εκπόνηση/

Προσαρμογή

/Εκτύπωση/

Προσβασιμοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων των Εργασιακών
Π.Ε.

1.1 Συμβούλων

Υποστηρικτικές
1.

Υλοποίηση

δράσεων
συμβουλευτικής,
κατάρτισης

και

ενέργειες

για

Δ.1.1.2:Απασχόληση Συμβούλων
την Δ.1.1.3:Εκπαίδευση Συμβούλων

προώθηση

της Δ.1.1.4:Διερμηνεία Εντοπισμού ωφελούμενων

απασχόλησης

της Δ.1.1.5:Ατομική Συμβουλευτική

ομάδας στόχου

Δ.1.1.6: Ομαδική Συμβουλευτική
Δ.1.1.7: Διερμηνεία ατομικής συμβουλευτικής

πιστοποίησης

Δ.1.1.8:Διερμηνεία ομαδικής συμβουλευτικής
Δ.1.1.9:

Μετακίνηση/Διατροφή/Διαμονή

Συμβούλων

Ωφελούμενων
Π.Ε.1.2
Κατάρτιση
Π.Ε.1.3

Θεωρητική

Θεωρητική Κατάρτιση
Δ.1.2.1 Αποζημίωση Αναδόχου θεωρητικής κατάρτισης
Δ.1.2.2 Διερμηνεία Θεωρητικής Κατάρτισης

Πρακτική Πρακτική Άσκηση

24

Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της
απασχόλησης και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή
παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές και συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την
αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά (ν.4331/2015, άρθρο 13).
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Πακέτο

Υποέργα

Εργασίας

(κωδ.)
Άσκηση

Πακέτο Εργασίας (περ.)
Δ.1.3.1 Αποζημίωση Αναδόχου πρακτικής άσκησης
Δ.1.3.2 Διερμηνεία Πρακτικής Άσκησης

Π.Ε. 1.4 Πιστοποίηση Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων
Επαγγελματικών

Δ.1.4.1 Δράσεις Πιστοποίησης

Προσόντων

Αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 παρουσιάζεται ως ακολούθως:
Π.Ε.1.1: Υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης της ομάδας στόχου
Το Π.Ε.1.1 περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλή και
αποτελεσματική υλοποίηση του Υποέργου 1.
Το Π.Ε.1.1 περιλαμβάνει τις εξής Δράσεις:
•

Δ.1.1.1: Εκπόνηση/ Προσαρμογή /Εκτύπωση/ Προσβασιμοποίηση εξειδικευμένων
εργαλείων των Εργασιακών Συμβούλων

Για τις ανάγκες υλοποίησης της επαγγελματικής συμβουλευτικής και για τη βέλτιστη
αποτελεσματικότητα των στόχων της, θα εκπονηθούν εξειδικευμένα εργαλεία που θα
υποστηρίξουν τις υπηρεσίες των εργασιακών συμβούλων προς τους ωφελούμενους
καλύπτοντας τις ανάγκες των εργασιακών συμβούλων και των συμβουλευμένων.
Ενδεικτικά τα εργαλεία που θα εκπονηθούν περιλαμβάνουν ατομικό σχέδιο δράσης,
ερωτηματολόγιο καταγραφής στοιχείων, τεστ προσωπικότητας, τεστ επαγγελματικών
ενδιαφερόντων, έντυπο καταγραφής προόδου, στα οποία θα ενσωματωθεί η διάσταση της
αναπηρίας.
•

Δ.1.1.2: Απασχόληση Συμβούλων

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα απασχοληθούν εξήντα επτά (67) εργασιακοί σύμβουλοι
που θα επιλεγούν με ευθύνη του αναδόχου, οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον
ΕΟΠΠΕΠ, ή με τη σύμφωνη γνώμη του - με στόχο την εξατομικευμένη προσέγγιση και
υποστήριξη της ομάδας στόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
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Οι εργασιακοί σύμβουλοι μετά την εκπαίδευσή τους στο πλαίσιο της Δ.1.1.3 θα
τοποθετηθούν σε χώρους που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή με την παραχώρηση
χώρων τόσο των παραρτημάτων της που διαθέτει σε εννέα (9) Περιφέρειες όσο και των
σωματείων της στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες όλων των Περιφερειών της χώρας.
Ειδικότερα στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνεται η ενδεχόμενη τοποθέτηση των
εργασιακών συμβούλων ανά Περιφέρεια.
Περιφέρεια

Αριθμός Εργασιακών Συμβούλων

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

2

Κεντρικής Μακεδονίας

12

Δυτικής Μακεδονίας

2

Θεσσαλίας

2

Ηπείρου

2

Στερεάς Ελλάδας

1

Δυτικής Ελλάδας

3

Ιονίων Νήσων

2

Κρήτης

5

Νοτίου Αιγαίου

4

Βορείου Αιγαίου

3

Πελοποννήσου

3

Αττικής

26

Σύνολο

67

Οι εργασιακοί σύμβουλοι θα συμβάλλουν στον εντοπισμό της ομάδας στόχου, στην
κινητοποίηση, υποστήριξη και καθοδήγηση των εν δυνάμει ωφελούμενων για τη
συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ωφελούμενων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.
Ο ρόλος των εργασιακών συμβούλων είναι καίριος στον εντοπισμό των δυνητικά
ωφελούμενων

μέσω

συγκεκριμένων

και

συντονισμένων

ενεργειών

στις

οποίες

συμπεριλαμβάνεται η συστηματική επικοινωνία: α) με στελέχη των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων αναπηρικών οργανώσεων και μέλη αυτών που δραστηριοποιούνται στις
επιμέρους περιφερειακές ενότητες β) με τους κοινωνικούς εταίρους, γ) με τις κοινωνικές
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υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και δ) με τις κοινωνικές υπηρεσίες και κέντρα του
δημοσίου (ΚΚΠ κ.α).
Επισημαίνεται ότι ο εντοπισμός της ομάδας στόχο αποτελεί μια μεγάλη πρόσκληση λόγω
του ότι αυτή αποτελεί μια από τις πλέον αποκλεισμένες ομάδες στο πλαίσιο της ευρύτερης
ομάδας των ατόμων με αναπηρία που αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσκολίες ως προς την
ένταξή της στην αγορά εργασίας. Η πρόκληση αυτή αυξάνει σε πολύ υψηλό βαθμό
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσμού δεν έχουν μέχρι σήμερα
διερευνηθεί και ως εκ τούτου ο εντοπισμός του απαιτεί εξειδικευμένες ενέργειες
προσέγγισης με δυνατότητα ευρείας διαφοροποίησης.
Η διάρκεια απασχόλησης των εργασιακών συμβούλων στο πλαίσιο της Δράσης αυτής δεν
θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.
•

Δ.1.1.3 Εκπαίδευση Συμβούλων

Στη Δράση αυτή θα εκπαιδευτούν οι Εργασιακοί Σύμβουλοι (67 άτομα), σε θέματα
εξατομικευμένης προσέγγισης και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης βάσει των
διαφορετικών αναγκών ανά κατηγορίας αναπηρίας των ωφελούμενων.
Η εκπαίδευση των Εργασιακών Συμβούλων θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη
εκτέλεση του ρόλου τους, διασφαλίζοντας την εξειδίκευσή τους σε θέματα όπως η
προσέγγιση και η παροχή στοχευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης με βάση την
κατηγορία αναπηρίας των ωφελούμενων. Στην εκπαίδευση των συμβούλων θα
συνδράμουν αιρετά στελέχη και εργαζόμενοι της αναθέτουσας αρχής, παρέχοντας την
εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία τους σε θέματα αναπηρίας. Η θεματολογία της
εκπαίδευσης των εργασιακών συμβούλων περιλαμβάνει ενδεικτικά:
✓ -θεωρητικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας. Η δικαιωματική προσέγγιση της
αναπηρίας και η μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας,
✓ -βασικές αρχές της συμβουλευτικής και οδηγίες προσαρμογής των γενικών αρχών
στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου,
✓ τεχνικές επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία (ανά κατηγορία αναπηρίας),
✓ -οδηγίες χρήσης των εργαλείων που θα χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
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Ο τόπος υλοποίησης των τμημάτων της σεμιναριακής εκπαίδευσης των εργασιακών
συμβούλων θα οριστικοποιηθεί μετά από την πρόταση του αναδόχου και τη σύμφωνη
γνώμη της αναθέτουσας αρχής.
•

Δ.1.1.4: Διερμηνεία Εντοπισμού ωφελούμενων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.1.2 για τον εντοπισμό και την υποστήριξη των
δυνητικών ωφελούμενων που είναι άτομα κωφά ή βαρήκοα θα παρέχεται διερμηνεία
νοηματικής.
•

Δ.1.1.5 και Δ.1.1.6 Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική

Η επαγγελματική συμβουλευτική θα υλοποιηθεί δύο Φάσεις:
Α φάση: προ της έναρξης της κατάρτισης: δύο (2) ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες για
τον εντοπισμό ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προτιμήσεων των ωφελούμενων, πιθανών
ελλειμμάτων στο πλαίσιο του επαγγέλματος/ειδικότητας και για την προετοιμασία
συνέντευξης με εργοδότη στο πλαίσιο εύρεσης κατάλληλου φορέα υποδοχής πρακτικής
άσκησης, καθώς και μια (1) ομαδική συνεδρία έως δέκα (10) άτομα, αναφορικά με τεχνικές
εξεύρεσης εργασίας.
Β φάση: προ της έναρξης της πρακτικής άσκησης: μία (1) ομαδική συνεδρία έως δέκα (10)
άτομα, για την προετοιμασία και ομαλή ένταξη των ωφελούμενων στην πρακτική άσκηση.
Στόχος της δράσης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, αποτελεί η πολυδιάστατη μέσω
εξειδικευμένων παρεμβάσεων υποστήριξη των ωφελούμενων του παρόντος έργου, για την
ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με το
σύνολο των επαγγελματικών τους επιλογών και τον προσανατολισμό τους στο χώρο της
εργασίας, αλλά και την ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και εντέλει την
προώθησή τους στην απασχόληση. Οι ειδικότεροι και επιμέρους στόχοι συμβουλευτικής
συνδέονται άμεσα και διαμορφώνονται βάσει:
-

των αναγκών της αγοράς εργασίας, και

-

των εξατομικευμένων αναγκών των ωφελούμενων.

Οι στόχοι αυτοί μεταφράζονται σε επιμέρους παρεμβάσεις και βήματα που θα
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης και αφορούν:
-

στη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων,
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-

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους (διαπροσωπικών, επαγγελματικών, λήψης
απόφασης, επίλυσης προβλημάτων, επιχειρηματικών κ.λπ.),

-

στον εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό των ωφελούμενων και στην
πληροφόρησή τους για θεσμικά, εργασιακά, επιχειρηματικά και νομικά ζητήματα,

-

στην επαγγελματική προετοιμασία τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας,

-

στην προώθηση της απασχόλησής τους,

-

στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος τους απέναντι στη δια βίου μάθηση και στον
προσδιορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες που
πρέπει να αποκτήσουν μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης.

Επιπρόσθετα οι δράσεις της επαγγελματικής συμβουλευτικής στοχεύουν να συμβάλλουν:
-

στη διευκόλυνση και διασφάλιση της ισότιμης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς,
ουσιαστικής πρόσβασης και δυναμικής ένταξης των ωφελούμενων στην αγορά
εργασίας,

-

στην ενίσχυσή τους μέσω της αναγνώρισής τους ως ισότιμα μέλη της οικονομικής
και κοινωνικής ζωής,

-

στην εξάλειψη του αποκλεισμού τους τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και
ευρύτερα από την συμμετοχή τους «στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Στη βάση των ως άνω αναφερόμενων ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα προτείνει
ένα επικαιροποιημένο σύστημα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, βασισμένο τόσο στις
ιδιαιτερότητες και στα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου, όσο και στα σύγχρονα
δεδομένα στο χώρο της εργασίας.
Ειδικότερα η μεθοδολογία της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει
ένα σαφώς προκαθορισμένο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που να στηρίζεται σε
συγκεκριμένα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές και να διαθέτει την ευελιξία που χρειάζεται
για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά των ωφελούμενων της
ομάδας στόχου.
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα περιγράψει την προσέγγισή του αναφορικά με το
απόρρητο και την εμπιστευτικότητα που θα πρέπει να τηρείται κατά τη διάρκεια παροχής
των υπηρεσιών της επαγγελματικής συμβουλευτικής.
•

Δ.1.1.7, Δ.1.1.8: Διερμηνεία ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής
Σελίδα 206 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

Στη διάρκεια της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής
διερμηνείας νοηματικής στην περίπτωση συμμετοχής κωφού ή βαρήκοου ατόμου.
•

Δ.1.1.9 Μετακίνηση/Διατροφή/Διαμονή Συμβούλων και Ωφελούμενων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της επαγγελματικής συμβουλευτικής και της επαγγελματικής
κατάρτισης (θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) προβλέπεται να καλυφθούν οι
δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εργασιακών συμβούλων και οι δαπάνες
μετακίνησης των ωφελούμενων.
Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά
τις τρεις (3) ώρες, θα χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης (ανάδοχο) προς τους
ωφελούμενους εδέσματα και αναψυκτικά/καφέδες.
Π.Ε.1.2: Θεωρητική Κατάρτιση
Το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών, ενώ καθένα από τα
εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών. Όλα τα προγράμματα
θα οδηγούν σε πιστοποίηση.
Τα προγράμματα κατάρτισης (που οδηγούν σε πιστοποίηση) είναι τα εξής:
1.

Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει το σύνολο των ωφελούμενων):

«Δεξιότητες ΤΠΕ»
2.

Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει ένα εκ των

παρακάτω):
a.

Εμπόριο και Εξωστρέφεια

b.

Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης

Τα προγράμματα κατάρτισης όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στο σχετικό Σχέδιο Δράσης
επιλέχθηκαν για την κατάρτιση των 3.000 ωφελούμενων της ομάδας στόχου βάσει
στοιχείων που αντλήθηκαν από δευτερογενείς έρευνες και κυρίως από την Ετήσια Έκθεση
ΔΑΑΕ 2020 με στόχο να καλύψουν τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς
εργασίας δημιουργώντας τις βέλτιστες προϋποθέσεις για την εργασιακή αποκατάσταση
των ωφελούμενων.
Εφόσον τα αντικείμενα κατάρτισης συνδέονται με σχετικά πιστοποιημένα επαγγελματικά
περιγράμματα, τότε τα προγράμματα σπουδών των προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη, στη διατύπωση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, τις
Κύριες και τις Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες του αντίστοιχου επαγγελματικού
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περιγράμματος, ώστε να προετοιμάζει κατάλληλα τους καταρτιζόμενους για “αρθρωτή”
πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Στην περίπτωση που δεν διατίθενται
πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα των γνωστικών αντικειμένων κατάρτισης της
παρούσας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει επαρκώς τα επαγγελματικά
περιγράμματα των γνωστικών αντικειμένων στην τεχνική του προσφορά, τα οποία και θα
πιστοποιήσει σε 2 μήνες, μετά την υπογραφή της Σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή.
Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης (συμβατικής face
to face) κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών, με γνώμονα τις ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών της
ομάδας στόχου (αισθητηριακές, κινητικές αναπηρίες κ.λπ.). Στην περίπτωση που
επιβληθούν περιοριστικά μέτρα λόγω έκτακτων αναγκών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
πανδημία COVID 19) τότε και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, δύναται να
υλοποιηθεί η θεωρητική κατάρτιση και με τη μέθοδο τηλεκατάρτισης σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα 1 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
(ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING)» της εγκυκλίου με ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ
ΑΠΟ

ΤΟΝ
ΤΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(ΣΕΚ)

(ΕΚΤ)
που

περιγράφονται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης.
Θα λειτουργήσουν διακόσια (200) τμήματα κατάρτισης. Ο αριθμός των ωφελούμενων ανά
τμήμα δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό δεκαπέντε (15). Θα επιδιωχθεί να λειτουργήσουν
τμήματα σε κάθε Περιφέρεια. Στις Περιφέρειες που θα παρουσιαστεί εκδήλωση αυξημένου
ενδιαφέροντος από τους δυνητικά ωφελούμενους θα λειτουργήσουν περισσότερα
τμήματα.
Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα
κατάρτισης θα πρέπει α) να έχουν συνάφεια με την ομάδα των ωφελούμενων β) να είναι
κατάλληλες και πλήρως προσβάσιμες στη βάση των αναγκών των ωφελούμενων [όπως
διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή DVD με υποτιτλισμό στην περίπτωση κωφών
ατόμων ή ατόμων με προβλήματα ακοής, προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή και
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μεγέθυνσης καθώς και braille για τυφλούς ωφελούμενους ή ωφελούμενους με προβλήματα
όρασης, υπολογιστές με ειδικούς διακόπτες και χειριστήρια για ωφελούμενους με κινητική
αναπηρία, (ήτοι να διατίθεται κατάλληλος ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός/ή και
λογισµικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα ικανοποιεί τις
ανάγκες των καταρτιζοµένων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις) ], και γ) να υλοποιηθούν
στη βάση των αρχών της εκπαίδευσης των ενήλικων και σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές
μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ο ανάδοχος μέχρι τον 1ο μήνα της Σύμβασής του υποχρεούται να παραδώσει στην
αναθέτουσα αρχή τις τεχνικές προδιαγραφές του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων
οριζόντιας και εξειδικευμένης κατάρτισης (Εμπόριο και Εξωστρέφεια, Υπάλληλος Γραφείου
/ Διοικητικής Υποστήριξης) και ειδικότερα:
•

Να διατυπωθούν οι βασικοί εκπαιδευτικοί – μαθησιακοί στόχοι,

•

Να καταγραφούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Γνώσεις ή/και
Δεξιότητες που αναμένεται να αποκτηθούν με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε
θεματικής ενότητας του γνωστικού αντικειμένου,

•

Να διατυπωθούν οι προδιαγραφές για τη θεωρητική κατάρτιση,

•

Να αναπτυχθούν/συνταχθούν τα ωρολόγια προγράμματα.

Το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά το πρόγραμμα οριζόντιας κατάρτισης «Δεξιότητες ΤΠΕ»
θα εκπονηθεί και παρασχεθεί από τον ανάδοχο του Υποέργου 1. Το εκπαιδευτικό υλικό που
αφορά στα Εξειδικευμένα προγράμματα «Εμπόριο και Εξωστρέφεια» και «Υπάλληλος
Γραφείου / Διοικητική Υποστήριξη θα διατεθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο του
Υποέργου 1 πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών τμημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό των
εξειδικευμένων προγραμμάτων θα εκπονηθεί , αναπαραχθεί και προσβασιμοποιηθεί στο
πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης. [το Υποέργο 2 θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο,
(ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του
Νόμου 4412/2016)]. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Υποέργου 2 θα υλοποιηθούν α) η
εκπόνηση και παροχή του εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση της κατάρτισης στο
πλαίσιο του Υποέργου 1, β) η παραγωγή έντυπης έκδοσης του εκπαιδευτικού υλικού της
κατάρτισης, στη βάση μια σειράς από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη
αναγνωσιμότητα και προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων, και η αναπαραγωγή τους σε
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πλήθος αντιτύπων και γ) η μεταγραφή του εκπαιδευτικού υλικού σε πολλαπλές
εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές [όπως: προσβάσιμες εκδόσεις MS Word και Adobe PDF,
έκδοση απλού κειμένου TXT (simple text), έκδοση Braille, ακουστική (ηχητική) έκδοση MP3,
έκδοση LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση και οπτικοακουστική έκδοση (βίντεο) στη
νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) με παράλληλο υποτιτλισμό, που είναι προσβάσιμες στα άτομα με
αναπηρία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αναγνωστών με αναπηρίες (όπως τυφλών ατόμων,
ατόμων με υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών).
Στο πλαίσιο της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης στα τμήματα που θα συμμετέχουν
κωφοί ή βαρήκοοι ωφελούμενοι θα παρέχεται διερμηνεία νοηματικής. Η παροχή
διερμηνείας νοηματικής διάρκειας μιας (1) ώρας πραγματοποιείται από δυο (2) διερμηνείς
που εναλλάσσονται κάθε μισή ώρα.
Μεθοδολογία υλοποίησης της κατάρτισης
Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στις διατάξεις:
•

της με αρ. 109046/16.10.2018 εγκυκλίου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) /

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα:
“Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

(ΣΕΚ)

ανέργων

στο

πλαίσιο

των

συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων”,
•

του με Αριθ. Πρωτ. : 79732/27-7-2020 εγγράφου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού

(ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με
θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
•

το με Αριθ.Πρωτ.:102768/1.10.2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ)
/ Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με
θέμα: Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ.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)».
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Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων θα
πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, ενώ θα τηρείται η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της
πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές
ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τον Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ
79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» και βάσει του
Παραρτήματος 5 «ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» του
Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014 – 2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας & Τουρισμού25.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:
3. Οριζόντιο Πρόγραμμα (θα το παρακολουθήσει το σύνολο των ωφελούμενων):
«Δεξιότητες ΤΠΕ» (150 ώρες θεωρητική κατάρτιση)
4. Εξειδικευμένα προγράμματα (κάθε ωφελούμενος θα επιλέξει ένα εκ των
παρακάτω):
a. Εμπόριο και Εξωστρέφεια (150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης)
b. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης (150 ώρες θεωρητικής
κατάρτισης)
Τα αναφερόμενα Προγράμματα κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση) οδηγούν σε
πιστοποίηση, ενώ κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει υποχρεωτικά το Οριζόντιο
Πρόγραμμα, και ένα εκ των δύων εξειδικευμένων προγραμμάτων.
Ο σχεδιασμός και η ανάλυση του συνολικού εκπαιδευτικού περιεχομένου των
προγραμμάτων κατάρτισης, η έκταση και χρονική διάρκεια της διδακτέας ύλης, η κατανομή
της σε θεωρία, ο προσδιορισμός τεχνικών και μεθόδων εκπαίδευσης, ο προσδιορισμός των
επί μέρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνει στη βάση:
•

της εξειδίκευσης του αντικειμένου κατάρτισης. Γι’ αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές ενότητες που οδηγούν στην οικοδόμηση

25

https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf
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εξειδικευμένων γνώσεων – δεξιοτήτων – συμπεριφορών που συμβάλλουν στην
εξειδίκευση των καταρτισθέντων,
•

της απόκτησης εξειδικευμένων δεξιοτήτων που ορίζουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο τις
ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι καταρτισθέντες,
προκειμένου να διευκολυνθούν στην εξέλιξή τους στο εργασιακό περιβάλλον και
στους κανόνες λειτουργίας της μελλοντικής εργασιακής τους ζωής.

Ειδικότερα στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
1. Διερεύνηση, καταγραφή και ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών αναγκών στη βάση των
διατυπωμένων εκπαιδευτικών στόχων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς
εργασίας.
2. Οργάνωση και ταξινόμηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων με βάση τις ικανότητες που
πρέπει να αποκτηθούν και τις εργασιακές δραστηριότητες – καθήκοντα που προβλέπεται
να αναληφθούν σε συνθήκες πραγματικής εργασίας.
3. Κατάλληλη χρονική κατανομή στα θεματικά αντικείμενα, ανάλογη με τη βαρύτητα και
σπουδαιότητά τους, στο πλαίσιο της χρονικής διάρκειας του προγράμματος.
4. Ενσωμάτωση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με την ειδικότητα και
δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας.
5. Επιλογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, εξοπλισμού, εργαλείων και
εκπαιδευτικού υλικού που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ουσιαστικών ποσοτικών και
ποιοτικών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
To Οριζόντιο Πρόγραμμα «Δεξιότητες ΤΠΕ» απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων,
προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις/δεξιότητες και πιστοποίηση στη γνώση χειρισμού και
εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών στα εξής αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β)
υπολογιστικά φύλλα γ) παρουσιάσεις και δ) υπηρεσίες διαδικτύου.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και θα έχει συνολική
διάρκεια 150 ωρών. Στις ενότητες της θεωρητικής κατάρτισης περιλαμβάνεται κατάρτιση:
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, σε θέματα Βασικών αρχών Εργατικής
Νομοθεσίας, σε θέματα ενημέρωσης για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης και σε
θέματα βασικών αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων.
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To Οριζόντιο Πρόγραμμα «Δεξιότητες ΤΠΕ» (βασικές και αναβαθμισμένες γνώσεις ΤΠΕ) θα
περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Υγεία και ασφάλεια στην
εργασία, Βασικές αρχές εργατικού δικαίου, Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη
διάκρισης, βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, Εισαγωγή στην Επεξεργασία
Κειμένου, Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Εισαγωγή
στις Υπηρεσίες διαδικτύου, Παρουσιάσεις, Προχωρημένες γνώσεις στην Επεξεργασία
Κειμένου, Προχωρημένες γνώσεις στα Υπολογιστικά Φύλλα κ.α.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνάδουν με την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και
δεξιοτήτων, ώστε ο κάθε ωφελούμενος να είναι σε θέση να γνωρίζει όχι μόνο βασικές
γνώσεις ΤΠΕ, αλλά και αναβαθμισμένες, αξιοποιώντας επιτυχώς τις δυνατότητες που
παρέχουν οι εφαρμογές του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office.
Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης «Εμπόριο και Εξωστρέφεια» αποσκοπεί στο να
αποκτήσουν οι ωφελούμενοι-καταρτιζόμενοι που θα το επιλέξουν γνώσεις/δεξιότητες και
πιστοποίηση αναφορικά με:
-

την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των
διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων,

-

την επεξεργασία προσαρμοσμένων προσφορών,

-

τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης αγορών,

-

τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας,

-

τη διασφάλιση της διοικητικής και εμπορικής παρακολούθησης των πωλήσεων και των
αγορών,

-

την άσκηση του συνόλου των καθηκόντων τους σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων
που θα οδηγήσει στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και θα έχει συνολική
διάρκεια 150 ωρών.
Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης «Εμπόριο και Εξωστρέφεια» θα περιλαμβάνει
ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης,
Εξυπηρέτηση πελατών, Διαχείριση παραπόνων, Επικοινωνία-Δημόσιες σχέσεις, Βασικές
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αρχές διοίκησης επιχείρησης εξαγωγικού εμπορίου, Τεχνολογία και Πληροφοριακά
Συστήματα, Διεθνές εμπόριο και εξωστρέφεια κ.α.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα αντιστοιχίζονται σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και
κατά το δυνατόν ευθυγραμμίζονται με τις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες του συναφούς
επαγγελματικού περιγράμματος και των συναφών απαιτήσεων των νυν υφιστάμενων
σχετικών πιστοποιήσεων της ελληνικής αγοράς.
Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης «Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης»
αποσκοπεί στην κατάρτιση των ωφελούμενων σε θέματα διοικητικής υποστήριξης
γραφείου και κυρίως η προετοιμασία για την αντίστοιχη πιστοποίηση τους, ώστε να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνουν καθημερινά εργασίες,
με απλά ή περισσότερο σύνθετα καθήκοντα, υποστηρίζοντας το έργο των μεσαίων και
ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και θα έχει συνολική
διάρκεια 150 ωρών.
Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης «Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης»
θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Οργάνωση Γραφείου
Επιχείρησης, Διοικητική Υποστήριξη, Διαχείριση Εγγράφων και Εμπορικής Αλληλογραφίας,
Διαχείριση Εξοπλισμού Γραφείου κ.α.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζουν στη λογική απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων από
τους ωφελούμενους, καθώς και στη βελτίωση δεξιοτήτων όπως την εκτέλεση
δραστηριοτήτων

διοικητικής

συμπεριλαμβανομένων

εργασιών

υποστήριξης

και

διαχείρισης

φακέλων

υποστήριξης

γραφείου,

πελατών

διατήρηση

και

συστήματος αρχειοθέτησης, χειρισμού τηλεφωνικού κέντρου και διατήρηση καλής εικόνας
της εταιρείας σε επισκέπτες, πελάτες και συνεργάτες.

Π.Ε.1.3: Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση, κατόπιν προηγηθείσας εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με
φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού
προφίλ του ωφελούμενου. Για τη διασφάλιση της ποιότητας θα πρέπει να προσδιοριστούν
συγκεκριμένες προδιαγραφές εξέτασης και αξιολόγησης της δυνητικής καταλληλόλητας
των επιχειρήσεων / φορέων υποδοχής να λειτουργήσουν ως χώροι μάθησης,
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δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε θέση
εξαρτημένης εργασίας.
Επιπλέον η τοποθέτηση του ωφελούμενου δύναται να γίνει σε συναφή θέση πρακτικής
άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) με την προϋπόθεση
ότι η λειτουργία τους σχετίζεται με το αντικείμενο κατάρτισης.
Ειδικότερα

η

εύρεση επιχειρήσεων/φορέων

υποδοχής

πρακτικής

άσκησης

των

ωφελούμενων σε συναφείς θέσεις με τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες του παρόντος
σχεδίου δράσης είναι ευθύνη του αναδόχου του Υποέργου 1. Η μεθοδολογία επιλογής των
επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να γίνει στη βάση των
παρακάτω:
α) Ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, θα ενημερώσει όλους
τους εν δυνάμει φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, ώστε να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης (που να έχουν συνάφεια με το
αντικείμενο κατάρτισης). Η διαδικασία της ενημέρωσης θα γίνει προς όλες τις επιχειρήσεις,
όλων των κλάδων, χωρίς διακρίσεις και οι επιχειρήσεις θα έχουν ίσες δυνατότητες
συμμετοχής στη δράση πρακτικής άσκησης. Αντίστοιχα η Πρόσκληση θα απευθύνεται όχι
μόνο σε επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες
θέσεις πρακτικής σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Επισημαίνεται ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ.
βάσει του θεσμικού της ρόλου θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των κοινωνικών
εταίρων (των εργοδοτικών φορέων ΓΣΕΕ – ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ) και των επιμελητηρίων της
χώρας (επαγγελματικά, εμπορικά κ.α) ενημερώνοντάς τους για τα ολοκληρωμένα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και θα τους προωθήσει τη σχετική πρόσκληση
για συμμετοχή των εν δυνάμει φορέων υποδοχής για πρακτική άσκηση. Επιπρόσθετα τη
σχετική πρόσκληση θα την προωθήσει και σε όλες τις Περιφέρειες και Δήμους της χώρας.
β) Στη συνέχεια ο ανάδοχος προτείνει τις επιχειρήσεις/φορείς υποδοχής πρακτικής
άσκησης στην αναθέτουσα αρχή και σε συνεργασία συντάσσουν τον Πίνακα με τις
διαθέσιμες θέσεις πρακτικής.
γ) Ο ανάδοχος (μέσω των συμβούλων του) ενημερώνει τους ωφελούμενους για τις
διαθέσιμες θέσεις πρακτικής. Η οριστική απόφαση για τη υλοποίηση της πρακτικής
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άσκησης σε συγκεκριμένο φορέα υποδοχής θα λαμβάνεται από τους ίδιους τους
υποψηφίου ανέργους σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, με γνώμονα τις δικές τους
ανάγκες και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων θέσεων
πρακτικής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
δ) σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε θέση εξαρτημένης εργασίας στην
οποία θα απασχοληθεί ο άνεργος νέος/α με αναπηρία ή/και που συμμετείχε στη δράση,
αυτή η θέση οφείλει να είναι νέα, πρόσθετη του υφιστάμενου, πριν τη συμμετοχή στη
δράση, αριθμού θέσεων εργασίας/εργαζομένων.
Επιπροσθέτως η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δύναται να πραγματοποιηθεί στις
δομές του παρόχου κατάρτισης -κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης του αναδόχου και της
σύμφωνης γνώμης της αναθέτουσας αρχής- στην περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης (όπως λόγω μη εξεύρεσης
επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης που η λειτουργία τους σχετίζεται με
τα αντικείμενα κατάρτισης). Στην περίπτωση αυτή αξιοποιούνται τεχνικές σύμφωνα με το
θεσμικό πλαίσιο και των ενδεδειγμένων μεθόδων/τεχνικών της εκπαίδευσης ενηλίκων
όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων (role playing) ή προσομοιώσεις
πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών (project-based learning),
ομαδοσυνεργατική μάθηση και άλλες ενεργητικές παιδαγωγικές τεχνικές κατάλληλες για
ενηλίκους.
Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των ωρών της
πρακτικής άσκησης (200 ώρες) θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις και σε φορείς υποδοχής
πρακτικής άσκησης των οποίων η δραστηριότητα και λειτουργία βρίσκεται σε συνάφεια με
τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες της κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του
προγράμματος κατάρτισης. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του
ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός
της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος
κατάρτισης.

Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητη η σύναψη

συμφωνητικών συνεργασίας του αναδόχου µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις/φορέων
υποδοχής πρακτικής άσκησης, προκειμένου η υλοποίησή της να λάβει χώρα εξ ολοκλήρου
σε αυτές. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εποπτεία, ποιοτική παρακολούθηση και ποιοτικό
έλεγχο της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
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Η επιχείρηση/φορέας υποδοχής πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενό της ως
Επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του
ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τα στελέχη του
αναδόχου. Ο Εργασιακός Υπεύθυνος θα ασχολείται με τα εξής: α) καθορισμό των
αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου β) τήρηση δελτίου παρακολούθησης του
αντικειμένου πρακτικής για κάθε ωφελούμενο και καθ’ όλη την διάρκειά της γ) συνεργασία
με τα στελέχη του αναδόχου για την αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελούμενων, δ)
υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και εκπαίδευσης των ασκούμενων, και ε) συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου για κάθε
ωφελούμενο, στο οποίο θα

αξιολογείται η ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον της

επιχείρησης, το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, κ.λπ. Για την
κατάλληλη εποπτεία της πρακτικής άσκησης από τον πάροχο/ανάδοχο και για την
επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησής της ορίζεται από αυτόν Επόπτης Πρακτικής Άσκησης, ο
οποίος είναι

υπεύθυνος αφενός για την παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής

υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, και αφετέρου για την καθοδήγηση και υποστήριξη των
ωφελούμενων πριν, αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησης της στις επιχειρήσεις
υποδοχής. Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης θα
συμπληρώνονται κατάλληλα τυποποιημένα έντυπα. Η εποπτεία αυτή θα πρέπει να γίνεται
τακτικά, ήτοι τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως ανά επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

Δ.1.4: Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων
Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων θα
οργανωθεί με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και θα εξειδικεύεται
ανάλογα με το επάγγελμα και την ειδικότητα. Κάθε επαγγελματικό πρόγραμμα κατάρτισης
υποχρεωτικά θα πρέπει να οδηγεί σε πιστοποίηση ικανοτήτων- δεξιοτήτων των
ωφελούμενων. Η πιστοποίηση μπορεί να λάβει χώρα είτε μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης είτε μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και των εξειδικευμένων επαγγελματικών
δεξιοτήτων θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο
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ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για
τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές
πιστοποιήσεις
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΌΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το σύνολο των ωφελούμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στις εξετάσεις
πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνονται
στην παρούσα διακήρυξη.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε
περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη
εξέταση.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις
πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συμβεβλημένο με τον Δικαιούχο Φορέα
Πιστοποίησης.
Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα πιστοποίησης
βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης η οποία θα φέρει το όνομα του
ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε (μία
ή δύο φορές).
Ο ανάδοχος θα οργανώσει τη διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των
καταρτιζόμενων

και θα πρέπει να

προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι και συνθήκες

εξέτασης των καταρτιζόμενων ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Ο φορέας πιστοποίησης θα
αποτυπώσει με απόλυτη σαφήνεια το πεδίο εφαρμογής των πιστοποιήσεων, τις
απαιτούμενες γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες των προς αξιολόγηση υποψηφίων, τα
προσωπικά ή/και φυσικά χαρακτηριστικά του και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή του στις διεργασίες πιστοποίησης.
Ειδικοί όροι υλοποίησης της κατάρτισης/πρακτικής άσκησης/πιστοποίησης
Οι ειδικοί όροι υλοποίησης της κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης
περιγράφονται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης.
Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων
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Η επιλογή των ατόμων που θα επωφεληθούν άμεσα από τις δράσεις της συμβουλευτικής,
επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης περιλαμβάνει τα παρακάτω Στάδια:
Α. Σύνταξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων και έγκρισή της από τη
Διαχειριστική Αρχή.
Η Εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής ωφελούμενων και η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος των ωφελούμενων θα καταρτιστούν και οριστικοποιηθούν από την ομάδα
έργου της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας της Πράξης. Η Πρόσκληση θα
περιλαμβάνει αναλυτικά κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης, καθώς και τυποποιημένη
φόρμα αίτησης συμμετοχής (Ερωτηματολόγιο Επιλογής) την οποία θα κληθούν να
συμπληρώσουν και να υποβάλλουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι. Στη συνέχεια, η ομάδα
έργου της αναθέτουσας αρχής θα υποβάλει την Πρόσκληση στη Διαχειριστική Αρχή, ώστε
να λάβει την τελική έγκριση σχετικά με το περιεχόμενο και τα κριτήρια αξιολόγησης και
μοριοδότησης. Μετά την τελική έγκριση της Πρόσκλησης από τη Διαχειριστική αρχή αυτή
θα δημοσιευτεί.
Β. Ενημέρωση – προσέγγιση ωφελούμενων
Στο πλαίσιο της διερεύνησης τρόπων προσέλκυσης των ωφελούμενων της κατάρτισης με
στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και υποκίνησή τους, η Ομάδα
Έργου σε συνεργασία με τον ανάδοχο του Υποέργου 1 θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
-

ενημέρωση όλων των Περιφερειών της χώρας: Θα προωθεί η Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων για ανάρτησή της στις ιστοσελίδες των
Περιφερειών,

-

ενημέρωση Δήμων και Υπηρεσιών: Θα προωθηθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ωφελούμενων για ανάρτησή της στις ιστοσελίδες των Δήμων και
των κοινωνικών υπηρεσιών τους (όπως ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ, Κέντρα κοινότητας κ.α),

-

ενημέρωση και ενεργοποίηση των αναπηρικών οργανώσεων στο σύνολο της χώρας:
θα αποσταλεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο σύνολο των
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων αναπηρικών οργανώσεων που αποτελούν
φορείς μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. και μέλη αυτών, ώστε μαζί με τους εργασιακούς
συμβούλους του Υποέργου 1 οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε χώρους των
παραρτημάτων της Συνομοσπονδίας και των σωματείων της θα συμβάλλουν στην
ενεργοποίηση των εν δυνάμει ωφελούμενων και στην πληροφόρηση και
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ενημέρωσή τους για τα ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της
Πράξης,
-

ανάρτηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της
Ε.Σ.Α.με.Α, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ε.Σ.Α.μεΑ. και προβολή της στην
εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή της Ε.Σ.Α.μεΑ.: η Πρόσκληση προς τους
ωφελούμενους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσα αρχής
(www.esaea.gr), η οποία είναι προσβάσιμη και συμμορφώνεται πλήρως με τις
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε
επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑΑ), το οποίο
αποτελεί το ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας. Επιπλέον η Πρόσκληση θα
προβληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αναθέτουσας αρχής και στην
εβδομαδιαία τηλεοπτική της εκπομπή που είναι προσβάσιμη στα άτομα με
αναπηρία.

-

Προώθηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων της
κατάρτισης για ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στην ενιαία διαδικτυακή πύλη
του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Γ. Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγησής τους
Υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων, συγκέντρωση των αιτήσεων και
αξιολόγησή τους από την Επιτροπή που θα συστήσει η αναθέτουσα αρχή, στη βάση των
τιθέμενων ποιοτικών κριτηρίων επιλογής και κριτηρίων μοριοδότησης της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελούμενων.

Δ. Αξιολόγηση και επιλογή ωφελούμενων
Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
- σύνταξη προσωρινού πίνακα επιλεγέντων, σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής
Ενότητας βάσει της βαθμολογίας τους, και μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων, σύνταξη τελικού πίνακα επιλεγέντων,
- σύνταξη πίνακα επιλαχόντων, σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας, βάσει
της βαθμολογίας τους,
- ενημέρωση επιτυχόντων και επιβεβαίωσης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
Σελίδα 220 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

Επισημαίνεται ότι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής θα εφαρμοστεί ρητά η αρχή
της μη διάκρισης όπως ορίζεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις σχετικές κοινοτικές
οδηγίες.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στις διατάξεις:
✓ της με αρ. 109046/16.10.2018 εγκυκλίου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) /
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με
θέμα: “Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο
πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων”,
✓ το με Αριθ. Πρωτ. : 79732/27-7-2020 εγγράφου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΣ)
/ Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΣΕΚΤ) με
θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ),
✓ του με Αριθ.Πρωτ.:102768/1.10.2020 εγγράφου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
(ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου
με αρ.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)».
Επιπλέον:
✓ Η τήρηση των ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων θα πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ θα τηρείται η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά
την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την
αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες
Σελίδα 221 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

σύμφωνα με τον Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός
Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
✓ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στους ωφελούμενους τα απογραφικά δελτία
εισόδου κατά την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και μετά την ολοκλήρωση της
συμμετοχής των ωφελούμενων στην πιστοποίηση να συλλέξει τα απογραφικά
δελτία εξόδου, τα οποία θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και να τα
παραδίδει (σε ηλεκτρονική και έντυπη πρωτότυπη μορφή) στην Αναθέτουσα Αρχή,
η οποία θα τα εισάγει στην προβλεπόμενη εφαρμογή του ΟΠΣ 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, τα προβλεπόμενα
στον Ν. 2472/97 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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».
✓ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες
προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 821/2014 (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης
έργων/ παραδοτέων/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων,
ενημέρωση εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της
εκπαίδευσης). Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, με μέριμνα του
Αναδόχου, πρέπει να γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στη χρηματοδότηση της κάθε
επιμέρους δράσης. Επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης /
δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και αναφέρεται η συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ, ως
ακολούθως: «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».
Επίσης

πρέπει

να

γίνεται

αναφορά

στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Κάθε πληροφοριακό υλικό (βιβλίο, φυλλάδιο, επιστολές, παρουσιάσεις κ.λπ.
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έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) που θα παραχθεί στα πλαίσια του Έργου, θα
πρέπει να φέρει τα παραπάνω λογότυπα και πληροφορίες.
✓ Οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο προκειμένου να παράσχει τις
υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης (ανεξαρτήτως Περιφερειακής Ενότητας),
πρέπει να έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ήτοι
να είναι αδειοδοτημένες δομές, να διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια
εκπαιδευτηρίου και να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ως προς την Κτιριακή
Υποδομή, ήτοι εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, ως
ισχύουν, οι οποίες διαθέτουν: Προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα
με το Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις
Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», 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 ατόμων με αναπηρία,
όπως απαιτείται και Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα
απαιτούμενα συμφωνητικά μίσθωσης ή παραχώρησης των δομών26 στην
αναθέτουσα αρχή πριν την έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης.
✓ Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα
ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ
(5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την
προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και
έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Επισημαίνεται ότι στο κόστος
ωριαίας

αμοιβής

θεωρητικής

κατάρτισης

και

πρακτικής

άσκησης

των

καταρτιζόμενων περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Το ανώτατο επιτρεπτό
όριο απουσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής διάρκειας του

26

Συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης (προσωρινό προσύμφωνο ή οριστικό), άλλης πιστοποιημένης
δομής, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 110327/14-2-2005, (ΦΕΚ 230/ τ.Β/ 21.02.2005) όπως ισχύει. Το οριστικό
συμφωνητικό υποβάλλεται και πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων.
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προγράμματος. Η πιστοποίηση πιθανών απουσιών πραγματοποιείται μέσω των
ημερησίων δελτίων παρακολούθησης προγράμματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή, με την λήξη κάθε προγράμματος, κατάσταση με
τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο.
✓ Η δαπάνη του εκπαιδευτικού επιδόματος βαρύνει την αναθέτουσα αρχή
/Δικαιούχο και η καταβολή του υλοποιείται με αυτεπιστασία από αυτήν. Η
καταβολή πραγματοποιείται βάσει Βεβαίωσης, που χορηγείται από τον ανάδοχο ότι
ο καταρτιζόμενος πληροί την προϋπόθεση και μετά την πιστοποίηση του φυσικού
αντικειμένου του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο συμμετείχε ο παραπάνω.
✓ Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζόμενων, ιδίως δε, οι όροι και το
περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση
αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν
υπέρβασης του ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε
προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από την αναθέτουσα αρχή στον
ανάδοχο προς υπογραφή από τους καταρτιζόμενους. Ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση, να το δώσει προς υπογραφή και να συλλέξει τα υπογεγραμμένα
συμφωνητικά και να τα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή.
✓ Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα
κατάρτισης θα πρέπει α) να έχουν συνάφεια με την ομάδα των ωφελούμενων β) να
είναι κατάλληλες και πλήρως προσβάσιμες στη βάση των αναγκών των
ωφελούμενων [όπως διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας και DVD με
υποτιτλισμό στην περίπτωση κωφών ατόμων ή ατόμων με προβλήματα ακοής,
προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή και μεγέθυνσης καθώς και braille για τυφλούς
ωφελούμενους ή ωφελούμενους με προβλήματα όρασης, υπολογιστές με ειδικούς
διακόπτες και χειριστήρια για ωφελούμενους με κινητική αναπηρία, (ήτοι να
διατίθεται κατάλληλος ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός/ή και λογισµικό καθ’
όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των
καταρτιζοµένων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις) ], και γ) να υλοποιηθούν στη
βάση των αρχών της εκπαίδευσης των ενήλικων και σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές
μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
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✓ Για κάθε τμήμα κατάρτισης που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα κωφό/ά ή με
προβλήματα κώφωσης (βαρήκοα) θα υπάρχουν 2 διερμηνείς νοηματικής γλώσσας
που θα αλλάζουν κάθε μισή ώρα και θα πληρώνονται το σύνολο των ωρών της
εκπαίδευσης του τμήματος.
✓ Στα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν θα ενσωματωθούν οι
υποχρεωτικές ενότητες που προβλέπονται από την υπ’ Αριθμ. 1.5188/οικ.3.968
Τροποποίηση της με αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 76 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,

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». Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει, σε
ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% και μέχρι 10% επί του συνόλου των ωρών του
θεωρητικού μέρους του προγράμματος, θεματικές ενότητες που αφορούν στα
ακόλουθα αντικείμενα:
o

«Υγεία και ασφάλεια στην εργασία»

o

«Βασικές αρχές εργατικού δικαίου»

o

«Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων»

o

«Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης».

✓ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την κατάρτιση και την πιστοποίηση των επαγγελματικών
περιγραμμάτων των προτεινόμενων γνωστικών αντικειμένων/ειδικότητες της
κατάρτισης.
✓ Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης εφ όσον υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες
ημερησίως θα χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέδες στους καταρτιζόμενους. Το
κόστος αυτό καλύπτεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.
✓ Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
Σελίδα 225 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

✓ Οι εξετάσεις πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση) θα πραγματοποιούνται το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
✓ Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ενός προγράμματος νοείται η ημερομηνία
ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της
διαδικασίας επανεξέτασης.
✓ Κάθε καταρτιζόμενος θα συμμετάσχει στην εξέταση πιστοποίησης και - αν
χρειάζεται - σε μία επανεξέταση.
✓ Κάθε καταρτιζόμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 20% των
συνολικών ωρών κατάρτισης. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο
απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν
δικαιούνται

εκπαιδευτικό

επίδομα

και

δεν

τους

χορηγείται

βεβαίωση

παρακολούθησης.
✓ Η συνολική ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων, και η
ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τους ωφελούμενους δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Επιτρέπεται η διαλειμματική υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης, αναλόγως του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής
άσκησης. Σε γενικές γραμμές ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ειδικούς
όρους υλοποίησης θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης όπως
προβλέπονται στο με Αριθ. Πρωτ. : 79732/27-7-2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης
Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΣΕΚ).
✓ Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών.
Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη
εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΥΕΚ
2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
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Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" και από εγγεγραμμένους στο
Εισαγωγικό Μητρώο Α’ Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύμφωνα με
την Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β 21.11.2006).
✓ Ο ανάδοχος συνάπτει συμφωνητικά με τους εκπαιδευτές, στα οποία 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.α. Ο Ανάδοχος έχει την
αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση πληρωμής των αμοιβών των εκπαιδευτών.
✓ Ειδικότερα η εύρεση επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης των
ωφελούμενων σε συναφείς θέσεις με τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες του
παρόντος σχεδίου δράσης είναι ευθύνη του αναδόχου του Υποέργου 1. Η
μεθοδολογία επιλογής των επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης θα
πρέπει να γίνει στη βάση των παρακάτω:
α) Ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, θα ενημερώσει όλους
τους εν δυνάμει φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, ώστε να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης (που να έχουν συνάφεια με το
αντικείμενο κατάρτισης). Η διαδικασία της ενημέρωσης θα γίνει προς όλες τις επιχειρήσεις,
όλων των κλάδων, χωρίς διακρίσεις και οι επιχειρήσεις θα έχουν ίσες δυνατότητες
συμμετοχής στη δράση πρακτικής άσκησης. Αντίστοιχα η Πρόσκληση θα απευθύνεται όχι
μόνο σε επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες
θέσεις πρακτικής σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Επισημαίνεται ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ.
βάσει του θεσμικού της ρόλου θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των κοινωνικών
εταίρων (των εργοδοτικών φορέων ΓΣΕΕ – ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ) και των επιμελητηρίων της
χώρας (επαγγελματικά, εμπορικά κ.α) ενημερώνοντάς τους για τα ολοκληρωμένα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και θα τους προωθήσει τη σχετική πρόσκληση
για συμμετοχή των εν δυνάμει φορέων υποδοχής για πρακτική άσκηση. Επιπρόσθετα τη
σχετική πρόσκληση θα την προωθήσει και σε όλες τις Περιφέρειες και Δήμους της χώρας.
β) Στη συνέχεια ο ανάδοχος προτείνει τις επιχειρήσεις/φορείς υποδοχής πρακτικής
άσκησης στην αναθέτουσα αρχή και σε συνεργασία συντάσσουν τον Πίνακα με τις
διαθέσιμες θέσεις πρακτικής.
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γ) Ο ανάδοχος (μέσω των συμβούλων του) ενημερώνει τους ωφελούμενους για τις
διαθέσιμες θέσεις πρακτικής. Η οριστική απόφαση για τη υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης σε συγκεκριμένο φορέα υποδοχής θα λαμβάνεται από τους ίδιους τους
υποψηφίου ανέργους σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, με γνώμονα τις δικές τους
ανάγκες και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων θέσεων
πρακτικής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
δ) σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε θέση εξαρτημένης εργασίας στην
οποία θα απασχοληθεί ο άνεργος νέος/α με αναπηρία ή/και που συμμετείχε στη δράση,
αυτή η θέση οφείλει να είναι νέα, πρόσθετη του υφιστάμενου, πριν τη συμμετοχή στη
δράση, αριθμού θέσεων εργασίας/εργαζομένων.

Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των ωρών της
πρακτικής άσκησης (200 ώρες) θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις και σε φορείς υποδοχής
πρακτικής άσκησης των οποίων η δραστηριότητα και λειτουργία βρίσκεται σε συνάφεια με
τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες της κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του
προγράμματος κατάρτισης. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του
ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός
της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος
κατάρτισης.

Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητη η σύναψη

συμφωνητικών συνεργασίας του αναδόχου µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις/φορέων
υποδοχής πρακτικής άσκησης, προκειμένου η υλοποίησή της να λάβει χώρα εξ ολοκλήρου
σε αυτές. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εποπτεία, ποιοτική παρακολούθηση και ποιοτικό
έλεγχο της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
Η επιχείρηση/φορέας υποδοχής πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενό της ως
Επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του
ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τα στελέχη του
αναδόχου. Ο Εργασιακός Υπεύθυνος θα ασχολείται με τα εξής: α) καθορισμό των
αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου β) τήρηση δελτίου παρακολούθησης του
αντικειμένου πρακτικής για κάθε ωφελούμενο και καθ’ όλη την διάρκειά της γ) συνεργασία
με τα στελέχη του αναδόχου για την αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελούμενων, δ)
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υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και εκπαίδευσης των ασκούμενων, και ε) συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου για κάθε
ωφελούμενο, στο οποίο θα

αξιολογείται η ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον της

επιχείρησης, το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, κ.λπ. Για την
κατάλληλη εποπτεία της πρακτικής άσκησης από τον πάροχο/ανάδοχο και για την
επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησής της ορίζεται από αυτόν Επόπτης Πρακτικής Άσκησης, ο
οποίος είναι

υπεύθυνος αφενός για την παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής

υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, και αφετέρου για την καθοδήγηση και υποστήριξη των
ωφελούμενων πριν, αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησης της στις επιχειρήσεις
υποδοχής. Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης θα
συμπληρώνονται κατάλληλα τυποποιημένα έντυπα. Η εποπτεία αυτή θα πρέπει να γίνεται
τακτικά, ήτοι τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως ανά επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
Διευκρινίζεται ότι το κόστος της πρακτικής άσκησης παρέχεται στον πάροχο κατάρτισης
και οι φορείς/επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης δεν λαμβάνουν καμία χρηματική ή άλλου
είδους αμοιβή.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εποπτεία, ποιοτική παρακολούθηση και ποιοτικό έλεγχο της
πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
Α. Ο χώρος (έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα κ.λπ.) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η
πρακτική άσκηση θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ή σε διαφορετική Περιφερειακή
Ενότητα από αυτήν που υλοποιείται η θεωρητική κατάρτιση, αλλά πάντοτε εντός των ορίων
της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του
ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά όμως
εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του
προγράμματος κατάρτισης.
Β. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την
πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της
επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα) και είναι κατ' ανώτατο όριο σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4.2.6 της ΚΥΑ με
αριθ. 5188/οικ.3.968/15-04-2011 (ΦΕΚ 915/Β/20-05-2011).
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1-5

Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

6-10

Ίσος με το 80% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

11-50

Ίσος με το 70% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

51-70

Έως 35 Άτομα

71-250

Ίσος με το 50% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

251-418

Έως 125 Άτομα

> 418

Ίσος με το 30% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

Η ανωτέρω αναλογία Απασχολουμένων - Καταρτιζόμενων Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να
τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης στο σύνολο του Υποέργου.
Γ. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε συναφή
θέση ή και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με την
προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους σχετίζεται με το αντικείμενο κατάρτισης. Η μεθοδολογία
επιλογής των επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να γίνει στη
βάση των παρακάτω:
α) Ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, θα ενημερώσει όλους
τους εν δυνάμει φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, ώστε να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης (που να έχουν συνάφεια με το
αντικείμενο κατάρτισης). Η διαδικασία της ενημέρωσης θα γίνει προς όλες τις επιχειρήσεις,
όλων των κλάδων, χωρίς διακρίσεις και οι επιχειρήσεις θα έχουν ίσες δυνατότητες
συμμετοχής στη δράση πρακτικής άσκησης. Αντίστοιχα η Πρόσκληση θα απευθύνεται όχι
μόνο σε επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες
θέσεις πρακτικής σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Επισημαίνεται ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ.
βάσει του θεσμικού της ρόλου θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των κοινωνικών
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εταίρων (των εργοδοτικών φορέων ΓΣΕΕ – ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ) και των επιμελητηρίων της
χώρας (επαγγελματικά, εμπορικά κ.α) ενημερώνοντάς τους για τα ολοκληρωμένα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και θα τους προωθήσει τη σχετική πρόσκληση
για συμμετοχή των εν δυνάμει φορέων υποδοχής για πρακτική άσκηση. Επιπρόσθετα τη
σχετική πρόσκληση θα την προωθήσει και σε όλες τις Περιφέρειες και Δήμους της χώρας.
β) Στη συνέχεια ο ανάδοχος προτείνει τις επιχειρήσεις/φορείς υποδοχής πρακτικής
άσκησης στην αναθέτουσα αρχή και σε συνεργασία συντάσσουν τον Πίνακα με τις
διαθέσιμες θέσεις πρακτικής.
γ) Ο ανάδοχος (μέσω των συμβούλων του) ενημερώνει τους ωφελούμενους για τις
διαθέσιμες θέσεις πρακτικής. Η οριστική απόφαση για τη υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης σε συγκεκριμένο φορέα υποδοχής θα λαμβάνεται από τους ίδιους τους
υποψηφίου ανέργους σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, με γνώμονα τις δικές τους
ανάγκες και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων θέσεων
πρακτικής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
δ) σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε θέση εξαρτημένης εργασίας στην
οποία θα απασχοληθεί ο άνεργος νέος/α με αναπηρία ή/και που συμμετείχε στη δράση,
αυτή η θέση οφείλει να είναι νέα, πρόσθετη του υφιστάμενου, πριν τη συμμετοχή στη
δράση, αριθμού θέσεων εργασίας/εργαζομένων.
Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός
ωφελούμενων δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική
άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται
να προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων για όσο διάστημα συμμετέχει στη
Δράση. Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η
επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα
πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του υφιστάμενου
προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν
περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του
προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: • Οι απολύσεις που αφορούν
περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει
υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει,
τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920). • Οι καταγγελίες
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συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672
Α.Κ. • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.
Δ. Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων,
δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της ΕΥΕ-ΕΚΤ.
Ε. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να
συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την
ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο έντυπα που
αφορούν την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης.
ΣΤ. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενό της ως Επιβλέποντα Πρακτικής
Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά
ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τα στελέχη του αναδόχου. Ο Εργασιακός
Υπεύθυνος θα ασχολείται με τα εξής: α) καθορισμό των αντικειμένων απασχόλησης του
ασκούμενου β) τήρηση δελτίου παρακολούθησης του αντικειμένου πρακτικής για κάθε
ωφελούμενο και καθ’ όλη την διάρκειά της γ) συνεργασία με τα στελέχη του αναδόχου για
την αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελούμενων, δ) υποβολή προτάσεων στη
διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των
ασκούμενων, και ε) συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου για κάθε ωφελούμενο, στο
οποίο θα αξιολογείται η ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον της επιχείρησης, το ενδιαφέρον
του για το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, κ.λπ. Για την κατάλληλη εποπτεία της
πρακτικής άσκησης από τον πάροχο, για την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησής της από
τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης, που είναι ο οριζόμενος από τον πάροχο κατάρτισης
υπεύθυνος για την παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής υλοποίησης της πρακτικής
άσκησης, αλλά και για την καθοδήγηση και υποστήριξη των καταρτιζόμενων πριν, αλλά και
κατά την διάρκεια υλοποίησής στις επιχειρήσεις, θα συμπληρώνονται κατάλληλα
τυποποιημένα έντυπα, όπως το “Έντυπο προδιαγραφών για την επιλογή επιχείρησης/θέσης
πρακτικής άσκησης”, το οποίο υπογράφεται από τον ωφελούμενο, τον πάροχο κατάρτισης
και τον επόπτη πρακτικής άσκησης, καθώς και το “Έντυπο περιγραφής αντικειμένων
πρακτικής άσκησης ωφελούμενων”, το οποίο υπογράφεται από τον εργασιακό υπεύθυνο
πρακτικής άσκησης και συνυπογράφεται από τον ωφελούμενο και τον επόπτη πρακτικής
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άσκησης για το ότι έλαβαν γνώση. Η εποπτεία αυτή θα πρέπει να γίνεται τακτικά, ήτοι
τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως ανά επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
Ζ. Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια του
προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής
άσκησης α) παύσει τη λειτουργία της, β) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, γ)
επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της, δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη
επιχείρηση , ε) τεθεί σε αδράνεια, στ) λόγοι ανωτέρας βίας, ή άπαξ με αιτιολογημένο
αίτημα του ωφελούμενου το οποίο θα υποβληθεί μέσω του αναδόχου στην Αναθέτουσα
Αρχή. 24. Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ανωτέρω
εκπαιδευτικών όρων ασκεί ελέγχους σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία, την
υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα το αρμόδιο
όργανο ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής μεριμνά για την πραγματοποίηση επιτόπιων
ελέγχων με σκοπό την ορθή υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
✓ Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δύναται να πραγματοποιηθεί στις δομές του
παρόχου κατάρτισης -κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης του αναδόχου και της σύμφωνης
γνώμης της αναθέτουσας αρχής- στην περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης (όπως λόγω μη εξεύρεσης
επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης που η λειτουργία τους σχετίζεται
με τα αντικείμενα κατάρτισης). Στην περίπτωση αυτή αξιοποιούνται τεχνικές σύμφωνα
με το θεσμικό πλαίσιο και των ενδεδειγμένων μεθόδων/τεχνικών της εκπαίδευσης
ενηλίκων όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων (role playing) ή
προσομοιώσεις πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών
(project-based learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση και άλλες ενεργητικές
παιδαγωγικές τεχνικές κατάλληλες για ενηλίκους.
Μείωση Κόστους: α. κατά την έναρξη τμήματος Κατάρτισης: Σε περίπτωση που κατά την
έναρξη υλοποίησης ενός τμήματος κατάρτισης ο αριθμός των ωφελούμενων είναι
μικρότερος του αντίστοιχου αρχικά δηλωθέντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει
εγγράφως είτε με τη δήλωση έναρξης είτε με νεότερο έγγραφό του την Αναθέτουσα Αρχή.
Στην περίπτωση αυτή το κόστος του τμήματος υπολογίζεται ως ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ :
Αριθμός συμμετεχόντων κατά την έναρξη- Ω : Ώρες προγράμματος- ΚΑΚ : κόστος
ανθρωποώρας θεωρητικής κατάρτισης. β. κατά τη διάρκεια υλοποίησης της κατάρτισης: Σε
περίπτωση που κατά την υλοποίηση της κατάρτισης ένας ωφελούμενος αποχωρήσει ή
υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το
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πρόγραμμα κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το εγκριθέν κόστος του
τμήματος και κατ’ επέκταση του Προγράμματος μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί
στη δαπάνη του κόστους πιστοποίησης για τον ωφελούμενο, όπως αυτή θα έχει καθοριστεί
μεταξύ του αναδόχου και των φορέων πιστοποίησης.
Άρθρο 6
Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
α. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
α.1. Τη Δήλωση ‘Έναρξης του Έργου
α.2. Τη Δήλωση Ορισμού της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην Τεχνική
προσφορά.

β. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Το αργότερο εντός 5 ημερών από την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μηνός από την
υπογραφή της σύμβασης, Μηνιαία Δελτία για τις ενέργειες υλοποίησης των δράσεων του
Υποέργου 1 . Τα ως άνω Μηνιαία Δελτία, υποβάλλονται από τον ανάδοχο έως την
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου και ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
γ. ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με τη λήξη του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση ολοκλήρωσης του
Έργου, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του Έργου.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση πρόσθετων
Παραδοτέων για την πιστοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να παρέχει μέρος
ή το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και σε ηλεκτρονική μορφή.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Παραδοτέα

Υποβολή

Τεχνικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού Έως 1 μήνα από την υπογραφή της
υλικού του οριζόντιου προγράμματος Σύμβασης
και των προγραμμάτων εξειδικευμένης
κατάρτισης
Πιστοποιημένα

επαγγελματικά Έως 2 μήνες από την υπογραφή της

περιγράμματα

Σύμβασης

Ατομικό σχέδιο δράσης,

Έως 2 μήνες από την υπογραφή της

Ερωτηματολόγιο καταγραφής στοιχείων

Σύμβασης

Τεστ προσωπικότητας
Τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων
Έντυπο καταγραφής προόδου
Καταστάσεις

των

εργασιακών Έως 5 μήνες από την υπογραφή της

συμβούλων με τα πλήρη στοιχεία τους Σύμβασης
και

πίνακας

εργασιακών

του

αριθμού

συμβούλων

που

των
θα

απασχοληθούν ανά περιφέρεια. Τα ως
άνω στοιχεία ενέχουν θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης.
Καταστάσεις Εργασιακών Συμβούλων Έως 6 μήνες από την υπογραφή της
που συμμετείχαν σε τμήμα εκπαίδευσης Σύμβασης
Συμβούλων
Καταστάσεις

Διερμηνέων

εντοπισμό ωφελούμενων

Αποδεικτικά

για

τον Έως 10 μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης

μετακινήσεων Έως 18 μήνες από την υπογραφή της

ωφελούμενων και συμβούλων

Σύμβασης

3. Πριν την έναρξη των συνεδριών ατομικής συμβουλευτικής.
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Το αργότερο 5 ημέρες πριν την έναρξη των συνεδριών της ατομικής συμβουλευτικής
συμπληρώνονται από τον ανάδοχο και αποστέλλονται/γνωστοποιούνται στην
αναθέτουσα αρχή (εντύπως/ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο):
3.1 Καταστάσεις συμβούλων και συμβουλευόμενων που θα αναφέρουν τα
πλήρη στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.
1.2 Καταστάσεις διερμηνέων νοηματικής στις ατομικές συνεδρίες στην περίπτωση που ο
συμβουλευόμενος/η είναι άτομο κωφό ή βαρήκοο.
4. Πριν την έναρξη κάθε τμήματος ομαδικής συμβουλευτικής και πριν την έναρξη
κάθε τμήματος κατάρτισης.
Το αργότερο 5 ημέρες πριν την έναρξη κάθε τμήματος ομαδικής συμβουλευτικής και κάθε
τμήματος κατάρτισης συμπληρώνονται από τον ανάδοχο και αποστέλλονται στην
αναθέτουσα αρχή (εντύπως/ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο):
4.1 Δήλωση έναρξης υλοποίησης τμήματος ομαδικής συμβουλευτικής και
τμήματος κατάρτισης με τα εξής στοιχεία:
−

Στοιχεία Τμήματος.

−

Στοιχεία της δομής, στην οποία βρίσκεται η αίθουσα υλοποίησης της
συμβουλευτικής και της θεωρητικής κατάρτισης.

−

Στοιχεία Υπευθύνου Τμήματος.

2.2 Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμήματος ομαδικής συμβουλευτικής και
τμήματος κατάρτισης, στο οποίο αναγράφεται ο Σύμβουλος/Εκπαιδευτής με τον
αναπληρωτή του.
2.3 Κατάσταση καταρτιζόμενων/συμβουλευόμενων. Η κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη
στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους.
2.4 Κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους που έχουν οριστεί για το
εκπαιδευτικό τμήμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους. Σε περίπτωση
αντικατάστασης των εκπαιδευτών του τμήματος, η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να
γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή, η οποία μπορεί να
απορρίψει την αλλαγή αυτή, εφόσον υπάρχει απόκλιση από την Τεχνική Προσφορά, με
γνωστοποίηση στον ανάδοχο φορέα.
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2.6 Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης /μίσθωσης της δομής τρίτου, θεωρημένο από
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υλοποίησης
προγραμμάτων εκτός των δομών του Αναδόχου. Σημειώνεται ότι αντικατάσταση δομών,
που έχουν προσφερθεί με την προσφορά του υποψηφίου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν
έγκρισης της αναθέτουσας αρχής με ανάλογες δομές που διαθέτουν προδιαγραφές
σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή πλημμελούς
υποβολής των ανωτέρω ή αναντιστοιχίας των ανωτέρω στοιχείων με την τεχνική προσφορά
ή με τη διακήρυξη ή με τη σύμβαση, με τη ρητή επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων της
αναθέτουσας αρχής, όπως ορίζονται στην παρούσα, η αναθέτουσα αρχή δύναται εγγράφως
να απορρίψει τη δηλωθείσα έναρξη, με αποτέλεσμα την αναστολή της έναρξης του
Τμήματος.
2.7 Καταστάσεις διερμηνέων νοηματικής στα τμήματα ομαδικής συμβουλευτικής και στα
τμήματα κατάρτισης στην περίπτωση συμμετέχουν άτομα κωφά ή βαρήκοα.

3. Μετά τη λήξη κάθε τμήματος συμβουλευτικής και κάθε τμήματος κατάρτισης.
Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης κάθε Τμήματος συμβουλευτικής και κατάρτισης, ο
ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός να
υποβάλει (εντύπως/ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο) αναλυτική έκθεση υλοποιηθέντος
Τμήματος ομαδικής Συμβουλευτικής και αναλυτική έκθεση υλοποιηθέντος τμήματος
Συμβουλευτικής, η οποία θα περιλαμβάνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του
Τμήματος και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών/συμβούλων και των
καταρτιζομένων/συμβουλευόμενων του Τμήματος. Η έκθεση αυτή θα έχει συνημμένα τα
ημερήσια

δελτία

παρακολούθησης

του

Τμήματος

υπογεγραμμένα

από

τους

καταρτιζόμενους/συμβουλευόμενους και τους εκπαιδευτές/συμβούλους, στα οποία
περιλαμβάνεται η διδαχθείσα ύλη ανά εκπαιδευτική ενότητα.

4. Κατά τη διάρκεια και έως την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και για κάθε
ωφελούμενο:
- Δελτίο / Έκθεση Ποιοτικού Ελέγχου, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα προτείνει
ο ανάδοχος και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
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- Ερωτηματολόγιο 1ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον Επόπτη της
Επιχείρησης, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα προτείνει ο ανάδοχος και εγκριθεί
από την αναθέτουσα αρχή..
- Ερωτηματολόγιο 1ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον ανάδοχο
μετά από συνέντευξη / συζήτηση με τον ωφελούμενο, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα
που θα προτείνει ο ανάδοχος και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Ερωτηματολόγιο 2ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον Επόπτη της
Επιχείρησης, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα προτείνει ο ανάδοχος και εγκριθεί
από την αναθέτουσα αρχή.
- Ερωτηματολόγιο 2ης επίσκεψης ποιοτικού ελέγχου, συμπληρωμένο από τον ανάδοχο
μετά από συνέντευξη / συζήτηση με τον ωφελούμενο, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα
που θα προτείνει ο ανάδοχος και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Καταστάσεις διερμηνέων νοηματικής στα τμήματα πρακτικής στην περίπτωση που
συμμετέχουν άτομα κωφά ή βαρήκοα.
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην τάξη
(σύμφωνα ,με τα οριζόμενα στην παρούσα), τότε ως άνω έντυπα θα συμπληρώνονται από
τον πάροχο κατάρτισης.

5.Πριν την έναρξη της Πιστοποίησης.
Το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων Πιστοποίησης (αρχική
εξέταση / επανεξέταση) ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στην αναθέτουσα αρχή
(εντύπως/ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο) το Συμφωνητικό με τον φορέα πιστοποίησης. Στο
συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του πρότυπου πιστοποίησης
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τεχνικής Προσφοράς. Στο συμφωνητικό θα
επισυνάπτεται η διαπίστευση του Φορέα Πιστοποίησης. Επίσης, υποχρεούται να
αποστείλει το πρόγραμμα της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, το οποίο θα
περιλαμβάνει τις ημερομηνίες και τις ώρες των εξετάσεων καθώς και τον τόπο διεξαγωγής
τους.

6. Μετά τη λήξη της Πιστοποίησης.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από
την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση)
να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή (εντύπως/ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο) κατάσταση
συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην οποία θα αποτυπώνονται και τα
αποτελέσματα των εξετάσεων.

Με τη λήξη του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση ολοκλήρωσης του
Έργου, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του Έργου.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση πρόσθετων
Παραδοτέων για την πιστοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.
Για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου από την
αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή, πέραν
των Παραδοτέων όπως ορίζονται στην παρούσα και καταστάσεις πληρωμής των
συμφωνηθεισών αμοιβών όπου θα αποτυπώνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και τα
παραστατικά των εξοφλήσεων των αμοιβών και των εξοφλήσεων των κρατήσεων των
εκπαιδευτών για όλα τα εκπαιδευτικά τμήματα, στις οποίες θα αποτυπώνονται όλες οι
κρατήσεις.

Παρακολούθηση και επίβλεψη του αναδόχου – παρόχου κατάρτισης
Η αναθέτουσα αρχή μέσω ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής παρακολούθησης του
αντικειμένου της επαγγελματικής κατάρτισης που θα διαθέσει θα έχει τη δυνατότητα να
καταγράφει, αποτυπώνει, παρακολουθεί και να ελέγχει συστηματικά την εξέλιξη της
υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούται
συστηματικά και έγκαιρα27, μέσω των ειδικών κωδικών που θα τους δοθούν από την

27

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης και της

πρακτικής άσκησης και για κάθε τμήμα κατάρτισης να υποβάλει μέσω της ειδικής πλατφόρμας το ημερήσιο
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αναθέτουσα αρχή, να καταχωρούν τα απαραίτητα στοιχεία των προγραμμάτων κατάρτισης
όπως τις καταστάσεις των ωφελούμενων της ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, τις
δηλώσεις ενάρξεις τμήματος κατάρτισης και ομαδικής συμβουλευτικής, τα αναλυτικά
ωρολόγια προγράμματα κατάρτισης/συμβουλευτικής, τις καταστάσεις των καταρτιζόμενων
των τμημάτων κατάρτισης, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εκπαιδευτών και των
αναπληρωτών τους, τις καταστάσεις επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης,
τις καταστάσεις κατανομής των καταρτιζόμενων του τμήματος κατάρτισης ανά
επιχείρηση/φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης με αντιστοίχιση του επόπτη Πρακτικής (η
κατάσταση των ωφελούμενων θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί), τα συμφωνητικά παραχώρησης χρήσης/μίσθωσης της δομής τρίτου, τις
καταστάσεις διερμηνέων νοηματικής στα τμήματα που συμμετέχουν άτομα κωφά η
βαρήκοα, δελτία ανεργίας σε ισχύ, δελτία παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού, κ.α
Η αναθέτουσα αρχή θα προβαίνει σε καθημερινό συστηματικό έλεγχο και σε διοικητική
επαλήθευση των στοιχείων που θα καταχωρούνται στην ειδική πλατφόρμα από τον πάροχο
κατάρτισης και στην περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των στοιχείων, θα
ενημερώνει άμεσα τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα του τίθεται από την αναθέτουσα.
Η αναθέτουσα αρχή θα προβαίνει σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που δύνανται
να πραγματοποιηθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης της κατάρτισης, είτε στο αρχικό
στάδιο πριν την έναρξη της υλοποίησης (προληπτικός ΄έλεγχος) είτε κατά την εκτέλεση της
κατάρτισης ή και με την ολοκλήρωση της κατάρισης.
Συγκεκριμένα η ομάδα έργου και η ομάδα υποστήριξης της Πράξης που απαρτίζεται από
αιρετά στελέχη και διοικητικά στελέχη του αναπηρικού κινήματος δύναται να προβαίνει σε
επιτόπιους ελέγχους κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης. Η διενέργεια
των ελέγχων μπορεί να λαμβάνει χώρα στα εξής στάδια: Προληπτικό έλεγχο: αφορά το
στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης των καταρτίσεων, όπου εξετάζεται η τήρηση των
συμφωνηθέντων για την προετοιμασία υλοποίησης των καταρτίσεων και της διαδικασίας
πιστοποίησης των προσόντων των ωφελούμενων. Έλεγχος κατά την εκτέλεση του έργου του

απουσιολόγιο εντός τριάντα (30΄) λεπτών από την έναρξη της πρώτης ώρας θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής
άσκησης του προγράμματος.
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Αναδόχου: ελέγχεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τον ανάδοχο
στην αναθέτουσα αρχή η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος με βάση
τη σύμβαση και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς και διατάξεις. Έλεγχος με την ολοκλήρωση των διαφόρων τμημάτων
κατάρτισης και εξετάσεων πιστοποίησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για την έγκριση της υλοποίησης ενός Προγράμματος Κατάρτισης με τη μέθοδο της
Τηλεκατάρτισης, ο Πάροχος Κατάρτισης θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικό
Αίτημα, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον :
•

την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Ολοκληρωμένου
Συστήματος Τηλεκατάρτισης),

•

έγγραφα που να πιστοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της τηλεκατάρτισης
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα VI: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΕΣΩ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

(ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING)

ΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) του
Παραρτήματος V της Διακήρυξης.
•

Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης

είναι

προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία και ότι θα υποστηρίζει εκπαιδευτικό υλικό
προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία,
•

στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη, συνθηματικό πρόσβασης) στην πλατφόρμα
για την Αναθέτουσα Αρχή,

•

στοιχεία για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, ήτοι:

o στοιχεία του Διοικητικού Υπευθύνου του Προγράμματος,
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o στοιχεία του Υπευθύνου Διαχείρισης και Υποστήριξης του Συστήματος Τηλεκατάρτισης
(“System Administrator”),
o στοιχεία των Εκπαιδευτών,
o ώρες λειτουργίας του Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης,
o μεθοδολογία παροχής τεχνικής υποστήριξης των Εκπαιδευομένων από το
Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης,
•

ιδιωτικό συμφωνητικό με Πάροχο Τηλεκατάρτισης, εφ' όσον
χρησιμοποιείται

Τα στοιχεία αυτά κατατίθενται προκειμένου να συμβάλλουν στον έλεγχο της συμβατότητας
του προτεινόμενου Προγράμματος Κατάρτισης με τις προδιαγραφές, που ορίζονται στην
ενότητα V1: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΕΣΩ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

(ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING)

ΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) του Παραρτήματος V της Διακήρυξης.
Μετά από τον έλεγχο των ανωτέρω κι εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει το Αίτημα, ο
Πάροχος Κατάρτισης δύναται να υποβάλλει Δήλωση Έναρξης του Προγράμματος.
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει το Αίτημα λόγω ελλιπών στοιχείων ή μη
συμμόρφωσης με τις ορισθείσες προδιαγραφές, ο Πάροχος Κατάρτισης δύναται να
επανυποβάλει το Αίτημα εντός τριών (3) ημερών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγξει εκ νέου το
Αίτημα του Παρόχου Κατάρτισης και είτε θα το απορρίψει οριστικά είτε θα το εγκρίνει και
θα επιτρέψει στον Πάροχο Κατάρτισης να υποβάλει Δήλωση Έναρξης του Προγράμματος.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
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αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 7
Αμοιβή του Αναδόχου
1. Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
………………. €, και περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως τις
επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως: 1.
το κόστος της εκπόνησης, προσαρμογής, εκτύπωσης και προσβασιμοποίησης των
εργαλείων των εργασιακών συμβούλων, 2. το κόστος της απασχόλησης των εργασιακών
συμβούλων, 3. το κόστος της εκπαίδευσης των εργασιακών συμβούλων, 4. το κόστος της
διερμηνείας εντοπισμού των ωφελούμενων, 5. τις αμοιβές των συμβούλων για την παροχή
της ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, 6. Το κόστος της διερμηνείας της ατομικής και
ομαδικής συμβουλευτικής, 7. τις αμοιβές των εκπαιδευτών, με τους οποίους ο ανάδοχος
οφείλει να συμβληθεί, για την παροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της παρούσας, 8. Το
κόστος της διερμηνείας της θεωρητικής κατάρτισης και το κόστος της διερμηνείας της
πρακτικής άσκησης 9. Το κόστος της αμοιβής του φορέα πιστοποίησης των επαγγελματικών
προσόντων με τον οποίο θα συμβληθεί ο ανάδοχος κατά τους όρους της παρούσας, 10. το
κόστος μετακίνησης, διατροφής και διαμονής συμβούλων και το κόστος μετακίνησης των
ωφελούμενων, και 11. Το κόστος της παροχής εδεσμάτων/χυμών/καφέδων όταν η
κατάρτιση υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως. 12. Το κόστος της εκπόνησης και
παροχής του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά το πρόγραμμα οριζόντιας κατάρτισης
«Δεξιότητες ΤΠΕ».
2. Ο ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά
μεγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και
κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να
εγείρει αξίωση για πρόσθετη αμοιβή και δηλώνει ότι παραιτείται από τα σχετικά
δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.
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3. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην καταβολή του συμβατικού τιμήματος για την
υλοποίηση των ενεργειών των Φάσεων του Έργου σε δόσεις, κατόπιν υποβολής από τον
ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, όπως αυτά
ορίζονται στην παρούσα.
4. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση.
5. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής.
Άρθρο 8
Τρόπος πληρωμής
Με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των προβλεπόμενων από το ΕΣΠΑ πιστώσεων για
την υλοποίηση του έργου, η καταβολή του τιμήματος θα γίνει ως εξής:
•

πρώτη δόση ύψους 5% του συμβατικού τιμήματος καταβάλλεται μετά την
υποβολή των καταστάσεων των εργασιακών συμβούλων με τα πλήρη στοιχεία
τους και του πίνακα του αριθμού των εργασιακών συμβούλων που θα
απασχοληθούν ανά περιφέρεια.

•

δεύτερη δόση ύψους 40% του συμβατικού τιμήματος καταβάλλεται μετά τη
δήλωση έναρξης των Προγραμμάτων Κατάρτισης που αντιστοιχούν στο 40% του
συνόλου των ανθρωποωρών θεωρητικής κατάρτισης. [Η δήλωση έναρξης, η οποία
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, περιλαμβάνει όσα ορίζονται σχετικά στην
ενότητα (Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων ) της παρούσας]

•

Τρίτη δόση ύψους 35% του συμβατικού τιμήματος καταβάλλεται μετά την
δήλωση έναρξης των Προγραμμάτων Κατάρτισης που αντιστοιχούν στο 80% του
συνόλου των ανθρωποωρών θεωρητικής κατάρτισης, και

•

τελευταία δόση (αποπληρωμή) ύψους έως 20% του συμβατικού τιμήματος θα
καταβάλλεται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
φυσικού αντικειμένου του Υποέργου από την Εκτελεστική Γραμματεία της
Ε.Σ.Α.μεΑ.

Μείωση Κόστους: α. κατά την έναρξη Τμήματος: Σε περίπτωση που κατά την έναρξη
υλοποίησης ενός Τμήματος κατάρτισης ο αριθμός των ωφελούμενων είναι μικρότερος του
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αντίστοιχου αρχικά δηλωθέντος και πάντως μεγαλύτερος του κατώτατου επιτρεπτού ορίου
(5), ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως είτε με τη δήλωση έναρξης είτε με
νεότερο έγγραφό του την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή το κόστος του Τμήματος
υπολογίζεται ως ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ : Αριθμός συμμετεχόντων κατά την έναρξη - Ω :
Ώρες προγράμματος - ΚΑΚ : κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης. β. κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της κατάρτισης: Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της κατάρτισης ένας
ωφελούμενος αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε
λόγο δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το
εγκριθέν κόστος του Τμήματος και κατ’ επέκταση του Προγράμματος μειώνεται κατά το
ποσό που αντιστοιχεί στη δαπάνη του κόστους πιστοποίησης για τον ωφελούμενο, όπως
αυτή θα έχει καθοριστεί μεταξύ του Αναδόχου και των φορέων πιστοποίησης.
Η απόδοση στον Ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να
πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την αποπληρωμή του Έργου με την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.
Για την πιστοποίηση της υλοποίησης του συνολικού φυσικού αντικειμένου του Έργου από
την Αναθέτουσα Αρχή, πέραν των Παραδοτέων, που ορίζονται στην παρούσα, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή:
εξετάσεις

πιστοποίησης,

Καταστάσεις

πληρωμής

Κατάσταση συμμετεχόντων στις
των

συμφωνηθεισών

αμοιβών

εκπαιδευτών για όλα τα εκπαιδευτικά τμήματα, στις οποίες θα αποτυπώνονται όλες οι
κρατήσεις. Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο
να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η
καταβολή των δαπανών για το σύνολο του Έργου .
Πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, ο ανάδοχος απαιτείται
να προσκομίσει, για κάθε πληρωμή, τα εξής: α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο
θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα καταβάλλεται στον ανάδοχο. β. Επικυρωμένο
αντίγραφο καταστατικού σύστασης μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο
καταστατικό, νομιμοποιητικά έγγραφα για τη νόμιμη εκπροσώπηση του αναδόχου και
πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποία να προκύπτουν ότι ο
Ανάδοχος α) δεν τελεί υπό πτώχευση και β) δεν έχει λυθεί, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού του. γ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια
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κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις.
Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου ή
νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή
ακριβούς αντιγράφου πρακτικού εξουσιοδότησης από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή
από το Φορέα Χρηματοδότησης στην αναθέτουσα αρχή, των χρηματικών ποσών που
αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του Έργου. Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο
Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον
Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για
όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα
χρηματοδότησης του Προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016

Σελίδα 246 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 9
Εγγυήσεις
1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμόν
Νο………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………….. ποσού ……………… €
που αντιπροσωπεύει ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας.
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο
σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και το αργότερο
εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της παρούσας σύμβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Άρθρο 10
Έλεγχος, Παραλαβή και Αξιολόγηση του Έργου
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Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα του έργου
στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε
τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό
με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής η οποία και θα
εισηγείται στην Εκτελεστική Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.
Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του Έργου (Ε.Π.Π.Ε) που συγκροτείται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι:
i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων.
iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον
Ανάδοχο.
iv.Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου.
Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για
σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία
επίβλεψης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του.
H παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου, θα γίνεται
κατά τον χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 6 χρονοδιάγραμμα εργασιών της παρούσας.
ανάλογα με τα εκεί αναφερόμενα στάδια εκτέλεσης του Έργου. Κάθε επιμέρους παραδοτέο
θα παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος.
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Ειδικότερα:
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παραδοτέων και συνεπώς
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως
άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία της
Αναθέτουσας Αρχής με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον
ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.
Τόπος παράδοσης του έργου είναι τα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη.
Η Ε.Π.Π.Ε. ή ο Πρόεδρος της Ε.Π.Π.Ε. θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε
συσκέψεις, κατά της οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται
προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα
δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.
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Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του
έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά της εκτελεσθείσες εργασίες, την
πραγματοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση
των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εις 3πλούν και το διαβιβάζει στην Ε.Γ της ΕΣΑμεΑ.
Οι έλεγχοι, εκτός από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργούνται από: • την Ε.Υ.
Διαχείρισης του Ε.Π, • την Αρχή Πληρωμής του ΕΣΠΑ, • την Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου και • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για τη διενέργεια των εκάστοτε προβλεπομένων από την
Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία ελέγχων του φυσικού αντικειμένου και των οικονομικών
στοιχείων του Έργου.
Τα στάδια ελέγχου είναι τα εξής:
α. Προληπτικός έλεγχος που αφορά το αρχικό στάδιο πριν την έναρξη υλοποίησης του
Έργου, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων για τη
προετοιμασία υλοποίησης του Προγράμματος.
β. Έλεγχος κατά την εκτέλεση του Έργου διενεργείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου, με τον οποίο ελέγχεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που δηλώνονται από τον
ανάδοχο στα πλαίσια των μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου και
των μέχρι τότε υποβληθέντων παραδοτέων, η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει
ο Ανάδοχος βάσει της σύμβασης και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.
γ. Έλεγχος με την ολοκλήρωση του Έργου διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση
ολοκλήρωσής του από τον Ανάδοχο, αφορά το συνολικό φυσικό αντικείμενο, με το πέρας
του οποίου βεβαιώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του Έργου. εξετάζεται η τήρηση των όρων της
Σύμβασης.
Κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του Έργου εξετάζεται αν τηρήθηκαν τα
αναφερόμενα στο οικείο άρθρο της παρούσας.
Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης
λογιστικής αξίας, που τηρείται στην έδρα του Αναδόχου, πρέπει να επιδεικνύονται σε
πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και να υποβάλλονται, εφόσον
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ζητηθεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από τον ανάδοχο, βάσει των διατάξεων του
ΚΒΣ. Δεν γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από
αναλυτικά παραστατικά των επιμέρους δαπανών των Τμημάτων κατάρτισης. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου να τηρεί τα πρωτότυπα
παραστατικά στοιχεία που απαρτίζουν τον οικονομικό φάκελο στην έδρα του και
επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στις έδρες των Παραρτημάτων του, όπως αυτό
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ, οφείλει δε να εφαρμόζει την Εθνική
Νομοθεσία για τις λογιστικές καταχωρήσεις (ΚΒΣ) και να τηρεί τα στοιχεία προς έλεγχο
μέχρι την …………………..
Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε επί τόπου, είτε κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από την
Αναθέτουσα Αρχή με την προσκόμιση από τον ανάδοχο σε αυτή όλων των αναγκαίων
στοιχείων, εντός των δεσμευτικών και εύλογων χρονικών ορίων που τίθενται από το
αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η μη έγκαιρη συμμόρφωση στα
ανωτέρω χρονικά όρια μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται
παρακάτω στο άρθρο 11 και την καθυστέρηση καταβολής των δόσεων.
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, συντάσσεται έκθεση και αποτέλεσμα ελέγχου από τους
ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο. α) Στον Ανάδοχο κοινοποιείται το αποτέλεσμα
ελέγχου. Με το ίδιο έγγραφο καλείται ο Ανάδοχος να διατυπώσει εγγράφως και εντός της
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από τη λήψη του αποτελέσματος ελέγχου, τις απόψεις του
κατά του ανωτέρω αποτελέσματος ελέγχου. β) Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου και διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, ο Ανάδοχος
ενημερώνεται εγγράφως (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά ή με τηλεομοιοτυπία) από την
Αναθέτουσα Αρχή για τη διαπίστωση αυτή, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, προκειμένου να προβεί σε αναστολή της υλοποίησης
των Τμημάτων κατάρτισης. γ) Εάν κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστωθεί η
αχρεώστητη ή παράνομη καταβολή χρηματικών ποσών των δόσεων της χρηματοδότησης,
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Συστήματος Δημοσιονομικής Διόρθωσης.
δ) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μονομερώς μηχανισμούς
πιστοποίησης και ελέγχου της υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι θα
εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και
του τελικού αποτελέσματος.
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Άρθρο11
Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου
Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που
δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για
τόκο υπερημερίας
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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4) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
5) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
6) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 12
Σύγκρουση Συμφερόντων
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ. 24 ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων κατά την έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης, βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται
ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε από το προσωπικό, τους συνεργάτες υπαλλήλους ή
προστηθέντες του, που θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με
την παρούσα σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης,
οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή
στο πλαίσιο της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 13
Τροποποίηση της Σύμβασης
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων
της Σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις
υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί
σε

περίπτωση

τροποποίησης

της

Σύμβασης,

δεδομένου

ότι

οι

δαπάνες

για

συμπληρωματικές εργασίες δεν είναι επιλέξιμες.
Τροποποιήσεις και αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και
δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος
σύμβασης). Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (τροποποίηση Τ.Δ.Π. κλπ) μόνο υπό τους όρους και
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/16 και με την απαραίτητη προϋπόθεση της
σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Σε κάθε
περίπτωση το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.

Άρθρο 14
Καταγγελία - Λύση της Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον
Ανάδοχο, και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τη Σύμβαση,
2. ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,
3. ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,
4. εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
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επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων,
5. εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα
αδικήματα του άρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης,
6. εάν η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρ. 132 του ν. 4412/2016,
7. εάν ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
8. εάν η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρ. 258 της ΣΛΕΕ.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο
κοινοποίησής της. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση,
εύλογη κατ' αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης οπότε τα αποτελέσματα της
καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής,
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
παράβαση θεραπευθείσα. Με τη λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από
αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
(β) να παραδώσει σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να
μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο,
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(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή
έμμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι
υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή
οποιοδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες
τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα
οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων
των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την
κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των
παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα
τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, κατάπτωση Εγγυητικών
Επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει
ο Νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσότερων από τα δικαιώματα
αυτά δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων της.
Άρθρο 15
Υποκατάσταση – Εκχώρηση – Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση
του Έργου.
Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν τα Μέρη
καθώς και τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση και
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ' οιονδήποτε τρόπο το
σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση προς
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που προβεί σε μεταβίβαση ή
εκχώρηση δικαιωμάτων από τη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία έχει το δικαίωμα καταγγελίας της
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Σύμβασης. Κατ' εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με
βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.
Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τους παρακάτω εργολάβους σύμφωνα και με την τεχνική
προσφορά του:

Περιγραφή τμήματος Έργου

Επωνυμία, Στοιχεία

Ημερομηνία Δήλωσης

που προτίθεται ο υποψήφιος

Επικοινωνίας, Νόμιμοι

Συνεργασίας

Ανάδοχος να αναθέσει σε

Εκπρόσωποι Υπεργολάβου

Υπεργολάβο

Ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες
των εκπροσώπων, των υπεργολάβων και των συνεργατών του καθώς και των υπαλλήλων
αυτών, όπως ακριβώς για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων
ή των υπαλλήλων του.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της
Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των
τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Άρθρο 16
Ανωτέρα Βία
Η ευθύνη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών
αναστέλλεται στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα εκείνο που η αδυναμία εκπλήρωσης
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βία, ήτοι σε γεγονότα εξαιρετικά και απρόβλεπτα, που
δεν θα μπορούσαν να προληφθούν αντικειμενικά ή να ανατραπούν, υπό την προϋπόθεση
ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
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Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 17
Πνευματική Ιδιοκτησία
Η Αναθέτουσα Αρχή, οι καθολικοί αυτού διάδοχοι και τυχόν συνδεδεμένα αυτού νομικά
πρόσωπα αποκτούν καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης την άδεια χρήσεως και
εκμεταλλεύσεως των πνευματικών έργων του Αναδόχου, που επιδέχονται διανοητικής
ιδιοκτησίας και εισφέρονται για την εκπόνηση του παρόντος έργου.
Οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή ή χρήση των παραδοτέων της παρούσας σύμβασης
από την Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί την προηγούμενη συναίνεση του Αναδόχου.

Άρθρο 18
Εμπιστευτικότητα – Προσωπικά Δεδομένα
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου),
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή (ή
Αυτή σκέτο). Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη ρητή της άδεια.
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Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο
τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως
προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή υπηρεσιών.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα
απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και
με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή
μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον
Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/A’/10.4.1997) αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς
και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν
από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε σχετική
νομοθεσία.
Άρθρο 19
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
1. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα.
2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και συγκεκριμένα από τον ν.
4412/16, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση,
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από
την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να
εκτελούν της υποχρεώσεις της και να ασκούν τα δικαιώματά της με καλή πίστη και
σύμφωνα με της όρους της παρούσας.
Άρθρο 20
Τελικές διατάξεις
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1. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
2. Η σειρά ισχύς των τευχών είναι:
•

Η παρούσα σύμβαση

•

Το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού

•

Η τεχνική προσφορά του αναδόχου

•

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου

3. Για όσα θέματα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αναλογικά:
• Οι διατάξεις του ν. 4412/16, όπως ισχύει κάθε φορά.
• Η σχετική Απόφαση Διενέργειας του Διαγωνισμού
• Η Τεχνική και οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με την προαναφερόμενη απόφαση.
4. Απαγορεύεται η από τον Ανάδοχο εκχώρηση των οικονομικών απαιτήσεων που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και τα συμβαλλόμενα μέρη τη διάβασαν και έκαναν
αποδεκτό το περιεχόμενό της, τη μονογράψανε σε όλες τις σελίδες της και την υπέγραψαν
σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στην ΕΣΑμεΑ και το άλλο
έλαβε ο Ανάδοχος.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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Παράρτημα ΙV: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υλοποιηση των προγραμματων καταρτισης θα πραγματοποιηθει συμφωνα με τους
εκπαιδευτικους ορους που περιγραφονται στις διαταξεις:
✓ της με αρ. 109046/16.10.2018 εγκυκλιου της Εθνικης Αρχης Συντονισμου (ΕΑΣ)
/ Ειδικης Υπηρεσιας Συντονισμου και Παρακολουθησης Δρασεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ) με θεμα: “Γενικες Κατευθυντηριες Γραμμες για το σχεδιασμο και την
υλοποιηση Προγραμματων Συνεχιζομενης Επαγγελματικης Καταρτισης (ΣΕΚ)
ανεργων στο πλαισιο των συγχρηματοδοτουμενων απο το ΕΚΤ Δρασεων”,
✓ το με Αριθ. Πρωτ. : 79732/27-7-2020 εγγραφου της Εθνικης Αρχης Συντονισμου
(ΕΣ) / Ειδικης Υπηρεσιας Συντονισμου και Παρακολουθησης Δρασεων ΕΚΤ
(ΕΣΕΚΤ) με θεμα: Πλαισιο ποιοτικων προδιαγραφων για τον σχεδιασμο και την
υλοποιηση συγχρηματοδοτουμενων απο το Ευρωπαικο Κοινωνικο Ταμειο (ΕΚΤ)
προγραμματων Συνεχιζομενης Επαγγελματικης Καταρτισης (ΣΕΚ),
✓ του με Αριθ.Πρωτ.:102768/1.10.2020 εγγράφου της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης
Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες
εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ.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)».
Επιπλέον:
✓ Η τηρηση των ηλεκτρονικων και φυσικων αρχειων ευαισθητων προσωπικων
δεδομενων θα πληροι τις προυποθεσεις που θετει η Αρχη Προστασιας
Δεδομενων Προσωπικου Χαρακτηρα, ενω θα τηρειται η Κοινοτικη και Εθνικη
Νομοθεσια κατα την εκτελεση της πραξης και ιδιως οσον αφορα τις δημοσιες
συμβασεις, την αειφορο αναπτυξη, τις κρατικες ενισχυσεις, την ισοτητα μεταξυ
ανδρων και γυναικων, τη μη διακριση και την προσβασιμοτητα των ατομων με
αναπηριες συμφωνα με τον Νομο 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) «Νεος
Οικοδομικος Κανονισμος» και τις Οδηγιες Σχεδιασμου του Υπουργειου
Περιβαλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικης Αλλαγης «Σχεδιαζοντας για Όλους».
✓ Ο Αναδοχος υποχρεουται να διαθεσει στους ωφελουμενους τα απογραφικα
δελτια εισοδου κατα την εναρξη της θεωρητικης καταρτισης και μετα την
ολοκληρωση της συμμετοχης των ωφελουμενων στην πιστοποιηση να συλλεξει
τα απογραφικα δελτια εξοδου, τα οποια θα πρεπει να φερουν ημερομηνια και
υπογραφη και να τα παραδιδει (σε ηλεκτρονικη και εντυπη πρωτοτυπη μορφη)
στην Αναθετουσα Αρχη, η οποια θα τα εισαγει στην προβλεπομενη εφαρμογη
του ΟΠΣ για την περαιτερω επεξεργασια τους απο τις αρμοδιες υπηρεσιες και
την αξιοποιηση τους στο πλαισιο της παρακολουθησης της δρασης μεσω
στατιστικων στοιχειων (δεικτων) και των προβλεπομενων ερευνων και
αξιολογησεων, συμφωνα με τις ισχυουσες νομοθετικες διαταξεις του
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Ευρωπαικου Κοινωνικου Ταμειου, τα προβλεπομενα στον Ν. 2472/97 και τον
Ευρωπαικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του
Συμβουλιου της 27ης Απριλιου 2016 «για την προστασια των φυσικων
προσωπων εναντι της επεξεργασιας των δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα
και για την ελευθερη κυκλοφορια των δεδομενων αυτων».
✓ Ο Αναδοχος θα πρεπει να γνωριζει και να τηρει τις υποχρεωσεις του οι οποιες
προκυπτουν απο τον Κανονισμο (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεστικο
Κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 821/2014 (ενδεικτικα και οχι αποκλειστικα: σημανση
χωρων υλοποιησης εργων/ παραδοτεων/ χωρων εκπαιδευσης/ εξοπλισμου/
λογισμικου/ ιστοσελιδων, ενημερωση εκπαιδευομενων σχετικα με τον τροπο
χρηματοδοτησης της εκπαιδευσης). Σε καθε περιπτωση δημοσιοποιησης/
δημοσιευσης, με μεριμνα του Αναδοχου, πρεπει να γινεται μνεια για τη
συμμετοχη της Ευρωπαικης Ένωσης και ειδικοτερα του Ευρωπαικου
Κοινωνικου Ταμειου, στη χρηματοδοτηση της καθε επιμερους δρασης. Επισης,
εμφανιζεται, σε καθε περιπτωση δημοσιοποιησης / δημοσιευσης, το λογοτυπο
της ΕΕ και αναφερεται η συγχρηματοδοτηση του ΕΚΤ, ως ακολουθως: «Η Πραξη
συγχρηματοδοτειται απο το Ευρωπαικο Κοινωνικο Ταμειο». Επισης πρεπει να
γινεται αναφορα στο Επιχειρησιακο Προγραμμα «Ανταγωνιστικοτητας,
Επιχειρηματικοτητας και Καινοτομιας», ΕΣΠΑ 2014-2020. Καθε πληροφοριακο
υλικο (βιβλιο, φυλλαδιο, επιστολες, παρουσιασεις κ.λπ. εντυπης η ηλεκτρονικης
μορφης) που θα παραχθει στα πλαισια του Έργου, θα πρεπει να φερει τα
παραπανω λογοτυπα και πληροφοριες.
✓ Οι δομες που θα χρησιμοποιηθουν απο τον Αναδοχο προκειμενου να παρασχει
τις υπηρεσιες επαγγελματικης καταρτισης της παρουσας (ανεξαρτητως
Περιφερειακης Ενοτητας), πρεπει να εχουν προδιαγραφες συμφωνες με το
υφισταμενο θεσμικο πλαισιο, ητοι να ειναι αδειοδοτημενες δομες , να διαθετουν
ισχυουσα πολεοδομικη αδεια εκπαιδευτηριου και να πληρουν τις ελαχιστες
προδιαγραφες ως προς την Κτιριακη Υποδομη, ητοι εγκαταστασεις οι οποιες
πληρουν τις διαταξεις του Ν. 4093/2012, ως ισχυουν, οι οποιες διαθετουν:
Προσβασιμοτητα σε ατομα με αναπηρια, συμφωνα με το Νομο 4067/2012 (ΥΕΚ
79/Α/2012) «Νεος Οικοδομικος Κανονισμος» και τις Οδηγιες Σχεδιασμου του
Υπουργειου Περιβαλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικης Αλλαγης «Σχεδιαζοντας
για Όλους», οικοδομικη αδεια που εχει θεωρηθει για συνδεση με τα δικτυα
κοινης ωφελειας η τα οριζομενα στις παραγραφους 6, 7 & 8 του αρθρου 107 του
ν. 4495/2017 (Α’167), περι χρησης εκπαιδευτηριου, συμφωνα με τις διαταξεις
του κτιριοδομικου κανονισμου και κατοψεις με χαρακτηρισμο χρησης των
χωρων και αποτυπωση της προσβασιμοτητας ατομων με αναπηρια, οπως
απαιτειται και Πιστοποιητικο πυροπροστασιας για χρηση εκπαιδευτηριου,
συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα
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απαιτούμενα συμφωνητικά μίσθωσης ή παραχώρησης των δομών28 στην
αναθέτουσα αρχή πριν την έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης.
✓ Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα
ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε
ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την
προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση
και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Επισημαίνεται ότι στο
κόστος ωριαίας αμοιβής θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των
καταρτιζόμενων περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Το ανώτατο
επιτρεπτό όριο απουσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής
διάρκειας του προγράμματος. Η πιστοποίηση πιθανών απουσιών
πραγματοποιείται μέσω των ημερησίων δελτίων παρακολούθησης
προγράμματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή,
με την λήξη κάθε προγράμματος, κατάσταση με τις πραγματοποιηθείσες ώρες
κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο.
✓ Η δαπάνη του εκπαιδευτικού επιδόματος βαρύνει την αναθέτουσα αρχή
/Δικαιούχο και η καταβολή του υλοποιείται με αυτεπιστασία από αυτήν. Η
καταβολή πραγματοποιείται βάσει Βεβαίωσης, που χορηγείται από τον
ανάδοχο ότι ο καταρτιζόμενος πληροί την προϋπόθεση και μετά την
πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κατάρτισης, στο
οποίο συμμετείχε ο παραπάνω.
✓ Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καταρτιζόμενων, ιδίως δε, οι όροι και το
περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση
αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν
υπέρβασης του ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε
προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από την αναθέτουσα αρχή
στον ανάδοχο προς υπογραφή από τους καταρτιζόμενους. Ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση, να το δώσει προς υπογραφή και να συλλέξει τα υπογεγραμμένα
συμφωνητικά και να τα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή.
✓ Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στα
προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει α) να έχουν συνάφεια με την ομάδα των
ωφελούμενων β) να είναι κατάλληλες και πλήρως προσβάσιμες στη βάση των
αναγκών των ωφελούμενων [όπως διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή
DVD με υποτιτλισμό στην περίπτωση κωφών ατόμων ή ατόμων με προβλήματα
ακοής, προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή και μεγέθυνσης καθώς και braille για
τυφλούς ωφελούμενους ή ωφελούμενους με προβλήματα όρασης, υπολογιστές
με ειδικούς διακόπτες και χειριστήρια για ωφελούμενους με κινητική αναπηρία,
Συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης (προσωρινό προσύμφωνο ή οριστικό), άλλης πιστοποιημένης
δομής, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 110327/14-2-2005, (ΦΕΚ 230/ τ.Β/ 21.02.2005) όπως ισχύει. Το οριστικό
συμφωνητικό υποβάλλεται και πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων.
28
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(ήτοι να διατίθεται κατάλληλος ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισµός/ή και
λογισµικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα
ικανοποιεί τις ανάγκες των καταρτιζοµένων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις)
], και γ) να υλοποιηθούν στη βάση των αρχών της εκπαίδευσης των ενήλικων
και σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης
ενηλίκων.
✓ Για κάθε τμήμα κατάρτισης που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα κωφό/ά ή με
προβλήματα κώφωσης (βαρήκοα) θα υπάρχουν 2 διερμηνείς νοηματικής
γλώσσας που θα αλλάζουν κάθε μισή ώρα και θα πληρώνονται το σύνολο των
ωρών της εκπαίδευσης του τμήματος.
✓ Στα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν θα ενσωματωθούν οι
υποχρεωτικές ενότητες που προβλέπονται από την υπ’ Αριθμ. 1.5188/οικ.3.968
Τροποποίηση της με αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 76 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, 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». Κάθε
πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% και μέχρι
10% επί του συνόλου των ωρών του θεωρητικού μέρους του προγράμματος,
θεματικές ενότητες που αφορούν στα ακόλουθα αντικείμενα:
o «Υγεία και ασφάλεια στην εργασία»
o «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου»
o «Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων»
o «Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης».
✓ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την κατάρτιση και την πιστοποίηση των
επαγγελματικών
περιγραμμάτων
των
προτεινόμενων
γνωστικών
αντικειμένων/ειδικότητες της κατάρτισης.
✓ Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης εφ όσον υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες
ημερησίως θα χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέδες στους καταρτιζόμενους.
Το κόστος αυτό καλύπτεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.
✓ Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
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✓ Οι εξετάσεις πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση) θα πραγματοποιούνται
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
✓ Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ενός προγράμματος νοείται η ημερομηνία
ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της
διαδικασίας επανεξέτασης.
✓ Κάθε καταρτιζόμενος θα συμμετάσχει στην εξέταση πιστοποίησης και - αν
χρειάζεται - σε μία επανεξέταση.
✓ Κάθε καταρτιζόμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 20% των
συνολικών ωρών κατάρτισης. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω
όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης,
δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση
παρακολούθησης.
✓ Η συνολική ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των
διαλειμμάτων, και η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τους
ωφελούμενους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Επιτρέπεται η
διαλειμματική υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, αναλόγως του ωραρίου
λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης. Σε γενικές γραμμές ο
ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ειδικούς όρους υλοποίησης θεωρητικής
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης όπως προβλέπονται στο με Αριθ. Πρωτ. :
79732/27-7-2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα:
Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
✓ Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία επιλογής των
εκπαιδευτών. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με
πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με
αριθμ. ΓΠ/20082 (ΥΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης"
και από εγγεγραμμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Α’ Εκπαιδευτών του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ
1700/Β 21.11.2006).
✓ Ο ανάδοχος συνάπτει συμφωνητικά με τους εκπαιδευτές, στα οποία 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
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διδακτικών ωρών, το διάστημα συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση κ.α. Ο
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση πληρωμής των
αμοιβών των εκπαιδευτών.
✓ Ειδικότερα η εύρεση επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης των
ωφελούμενων σε συναφείς θέσεις με τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες του
παρόντος σχεδίου δράσης είναι ευθύνη του αναδόχου του Υποέργου 1. Η
μεθοδολογία επιλογής των επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής
άσκησης θα πρέπει να γίνει στη βάση των παρακάτω:
α) Ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, θα
ενημερώσει όλους τους εν δυνάμει φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, ώστε
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης
(που να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης). Η διαδικασία της
ενημέρωσης θα γίνει προς όλες τις επιχειρήσεις, όλων των κλάδων, χωρίς
διακρίσεις και οι επιχειρήσεις θα έχουν ίσες δυνατότητες συμμετοχής στη
δράση πρακτικής άσκησης. Αντίστοιχα η Πρόσκληση θα απευθύνεται όχι μόνο
σε επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) με την προϋπόθεση ότι οι
προσφερόμενες θέσεις πρακτικής σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης.
Επισημαίνεται ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. βάσει του θεσμικού της ρόλου θα συμβάλει στην
ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων (των εργοδοτικών φορέων ΓΣΕΕ –
ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ) και των επιμελητηρίων της χώρας (επαγγελματικά,
εμπορικά κ.α) ενημερώνοντάς τους για τα ολοκληρωμένα προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης και θα τους προωθήσει τη σχετική πρόσκληση για
συμμετοχή των εν δυνάμει φορέων υποδοχής για πρακτική άσκηση.
Επιπρόσθετα τη σχετική πρόσκληση θα την προωθήσει και σε όλες τις
Περιφέρειες και Δήμους της χώρας.
β) Στη συνέχεια ο ανάδοχος προτείνει τις επιχειρήσεις/φορείς υποδοχής
πρακτικής άσκησης στην αναθέτουσα αρχή και σε συνεργασία συντάσσουν τον
Πίνακα με τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής.
γ) Ο ανάδοχος (μέσω των συμβούλων του) ενημερώνει τους ωφελούμενους για
τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής. Η οριστική απόφαση για τη υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης σε συγκεκριμένο φορέα υποδοχής θα λαμβάνεται από τους
ίδιους τους υποψηφίου ανέργους σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, με
γνώμονα τις δικές τους ανάγκες και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη
διαθεσιμότητα των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής σε επίπεδο
περιφερειακής ενότητας.
δ) σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε θέση εξαρτημένης
εργασίας στην οποία θα απασχοληθεί ο άνεργος νέος/α με αναπηρία ή/και που
συμμετείχε στη δράση, αυτή η θέση οφείλει να είναι νέα, πρόσθετη του
υφιστάμενου, πριν τη συμμετοχή στη δράση, αριθμού θέσεων
εργασίας/εργαζομένων.
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Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των
ωρών της πρακτικής άσκησης (200 ώρες) θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις και σε
φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης των οποίων η δραστηριότητα και
λειτουργία βρίσκεται σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες της
κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της
Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του
προγράμματος κατάρτισης. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη
του ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής
Ενότητας αλλά εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το
θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης. Για την υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητη η σύναψη συμφωνητικών συνεργασίας
του αναδόχου µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις/φορέων υποδοχής πρακτικής
άσκησης, προκειμένου η υλοποίησή της να λάβει χώρα εξ ολοκλήρου σε αυτές. Ο
ανάδοχος θα αναλάβει την εποπτεία, ποιοτική παρακολούθηση και ποιοτικό
έλεγχο της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα
παρακάτω:
Η επιχείρηση/φορέας υποδοχής πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενό
της ως Επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος
θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα
συνεργάζεται άμεσα με τα στελέχη του αναδόχου. Ο Εργασιακός Υπεύθυνος
θα ασχολείται με τα εξής: α) καθορισμό των αντικειμένων απασχόλησης
του ασκούμενου β) τήρηση δελτίου παρακολούθησης του αντικειμένου
πρακτικής για κάθε ωφελούμενο και καθ’ όλη την διάρκειά της γ)
συνεργασία με τα στελέχη του αναδόχου για την αποτελεσματικότερη
άσκηση των ωφελούμενων, δ) υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της
επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των
ασκούμενων, και ε) συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου για κάθε
ωφελούμενο, στο οποίο θα
αξιολογείται η ενσωμάτωσή του στο
περιβάλλον της επιχείρησης, το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της
πρακτικής άσκησης, κ.λπ. Για την κατάλληλη εποπτεία της πρακτικής
άσκησης από τον πάροχο/ανάδοχο και για την επιβεβαίωση της ορθής
υλοποίησής της ορίζεται από αυτόν Επόπτης Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος
είναι υπεύθυνος αφενός για την παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, και αφετέρου για την καθοδήγηση και
υποστήριξη των ωφελούμενων πριν, αλλά και κατά την διάρκεια
υλοποίησης της στις επιχειρήσεις υποδοχής. Στο πλαίσιο της
προαναφερόμενης παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης θα
συμπληρώνονται κατάλληλα τυποποιημένα έντυπα. Η εποπτεία αυτή θα
πρέπει να γίνεται τακτικά, ήτοι τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως ανά
επιχείρηση πρακτικής άσκησης. Διευκρινίζεται ότι το κόστος της
πρακτικής άσκησης παρέχεται στον πάροχο κατάρτισης και οι
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φορείς/επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης δεν λαμβάνουν καμία
χρηματική ή άλλου είδους αμοιβή.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εποπτεία, ποιοτική παρακολούθηση και ποιοτικό έλεγχο
της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
Α. Ο χώρος (έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα κ.λπ.) στον οποίο θα
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ή σε
διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτήν που υλοποιείται η θεωρητική
κατάρτιση, αλλά πάντοτε εντός των ορίων της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας. Σε
ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεί να
πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά όμως εντός της
Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του
προγράμματος κατάρτισης.
Β. Ο αριθμός των καταρτιζόμενων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την
πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων
της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα) και είναι κατ' ανώτατο όριο σύμφωνα
με τον πίνακα που ακολουθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 4.2.6
της ΚΥΑ με αριθ. 5188/οικ.3.968/15-04-2011 (ΦΕΚ 915/Β/20-05-2011).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1-5

Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

6-10

Ίσος με το 80% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

11-50

Ίσος με το 70% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

51-70

Έως 35 Άτομα

71-250

Ίσος με το 50% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

251-418

Έως 125 Άτομα

> 418

Ίσος με το 30% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

Η ανωτέρω αναλογία Απασχολουμένων - Καταρτιζόμενων Πρακτικής Άσκησης θα
πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης στο σύνολο του Υποέργου.
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Γ. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε
συναφή θέση ή και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με την
προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους σχετίζεται με το αντικείμενο κατάρτισης. Η
μεθοδολογία επιλογής των επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης θα
πρέπει να γίνει στη βάση των παρακάτω:
α) Ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, θα ενημερώσει όλους
τους εν δυνάμει φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, ώστε να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα, προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης (που να έχουν συνάφεια με το
αντικείμενο κατάρτισης). Η διαδικασία της ενημέρωσης θα γίνει προς όλες τις επιχειρήσεις,
όλων των κλάδων, χωρίς διακρίσεις και οι επιχειρήσεις θα έχουν ίσες δυνατότητες
συμμετοχής στη δράση πρακτικής άσκησης. Αντίστοιχα η Πρόσκληση θα απευθύνεται όχι
μόνο σε επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες
θέσεις πρακτικής σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Επισημαίνεται ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ.
βάσει του θεσμικού της ρόλου θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των κοινωνικών
εταίρων (των εργοδοτικών φορέων ΓΣΕΕ – ΣΕΒ – ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ) και των επιμελητηρίων της
χώρας (επαγγελματικά, εμπορικά κ.α) ενημερώνοντάς τους για τα ολοκληρωμένα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και θα τους προωθήσει τη σχετική πρόσκληση
για συμμετοχή των εν δυνάμει φορέων υποδοχής για πρακτική άσκηση. Επιπρόσθετα τη
σχετική πρόσκληση θα την προωθήσει και σε όλες τις Περιφέρειες και Δήμους της χώρας.
β) Στη συνέχεια ο ανάδοχος προτείνει τις επιχειρήσεις/φορείς υποδοχής πρακτικής
άσκησης στην αναθέτουσα αρχή και σε συνεργασία συντάσσουν τον Πίνακα με τις
διαθέσιμες θέσεις πρακτικής.
γ) Ο ανάδοχος (μέσω των συμβούλων του) ενημερώνει τους ωφελούμενους για τις
διαθέσιμες θέσεις πρακτικής. Η οριστική απόφαση για τη υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης σε συγκεκριμένο φορέα υποδοχής θα λαμβάνεται από τους ίδιους τους
υποψηφίου ανέργους σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, με γνώμονα τις δικές τους
ανάγκες και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων θέσεων
πρακτικής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
δ) σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε θέση εξαρτημένης εργασίας στην
οποία θα απασχοληθεί ο άνεργος νέος/α με αναπηρία ή/και που συμμετείχε στη δράση,
αυτή η θέση οφείλει να είναι νέα, πρόσθετη του υφιστάμενου, πριν τη συμμετοχή στη
δράση, αριθμού θέσεων εργασίας/εργαζομένων.
Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο
δανεισμός ωφελούμενων δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την
πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν
επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων για όσο διάστημα
συμμετέχει στη Δράση. Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης,
θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε
νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του
υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού
δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του
προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: • Οι απολύσεις που αφορούν
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περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει
υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει,
τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920). • Οι καταγγελίες
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672
Α.Κ. • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.
Δ. Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων,
δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της ΕΥΕ-ΕΚΤ.
Ε. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να
συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την
ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο έντυπα που
αφορούν την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης.
ΣΤ. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενό της ως Επιβλέποντα
Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου
(πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τα στελέχη του αναδόχου. Ο
Εργασιακός Υπεύθυνος θα ασχολείται με τα εξής: α) καθορισμό των αντικειμένων
απασχόλησης του ασκούμενου β) τήρηση δελτίου παρακολούθησης του αντικειμένου
πρακτικής για κάθε ωφελούμενο και καθ’ όλη την διάρκειά της γ) συνεργασία με τα
στελέχη του αναδόχου για την αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελούμενων, δ)
υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων, και
ε) συμπλήρωση ειδικού
ερωτηματολογίου για κάθε ωφελούμενο, στο οποίο θα αξιολογείται η ενσωμάτωσή του
στο περιβάλλον της επιχείρησης, το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της πρακτικής
άσκησης, κ.λπ. Για την κατάλληλη εποπτεία της πρακτικής άσκησης από τον πάροχο, για
την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησής της από τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης, που
είναι ο οριζόμενος από τον πάροχο κατάρτισης υπεύθυνος για την παρακολούθηση και
εποπτεία της ορθής υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, αλλά και για την καθοδήγηση και
υποστήριξη των καταρτιζόμενων πριν, αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησής στις
επιχειρήσεις, θα συμπληρώνονται κατάλληλα τυποποιημένα έντυπα, όπως το “Έντυπο
προδιαγραφών για την επιλογή επιχείρησης/θέσης πρακτικής άσκησης”, το οποίο
υπογράφεται από τον ωφελούμενο, τον πάροχο κατάρτισης και τον επόπτη πρακτικής
άσκησης, καθώς και το “Έντυπο περιγραφής αντικειμένων πρακτικής άσκησης
ωφελούμενων”, το οποίο υπογράφεται από τον εργασιακό υπεύθυνο πρακτικής άσκησης
και συνυπογράφεται από τον ωφελούμενο και τον επόπτη πρακτικής άσκησης για το ότι
έλαβαν γνώση. Η εποπτεία αυτή θα πρέπει να γίνεται τακτικά, ήτοι τουλάχιστον 1 φορά
εβδομαδιαίως ανά επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
Ζ. Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια του
προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής
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άσκησης α) παύσει τη λειτουργία της, β) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, γ)
επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της, δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη
επιχείρηση , ε) τεθεί σε αδράνεια, στ) λόγοι ανωτέρας βίας, ή άπαξ με αιτιολογημένο αίτημα
του ωφελούμενου το οποίο θα υποβληθεί μέσω του αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή. 24. Η
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών
όρων ασκεί ελέγχους σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία, την υλοποίηση, μέχρι την
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελέγχου της
Αναθέτουσας Αρχής μεριμνά για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων με σκοπό την
ορθή υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
✓ Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δύναται να πραγματοποιηθεί στις δομές του
παρόχου κατάρτισης -κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης του αναδόχου και της
σύμφωνης γνώμης της αναθέτουσας αρχής- στην περίπτωση που αυτή δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης (όπως λόγω μη
εξεύρεσης επιχειρήσεων/φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης που η λειτουργία
τους σχετίζεται με τα αντικείμενα κατάρτισης). Στην περίπτωση αυτή αξιοποιούνται
τεχνικές σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και των ενδεδειγμένων μεθόδων/τεχνικών
της εκπαίδευσης ενηλίκων όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια
ρόλων (role playing) ή προσομοιώσεις πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων,
εκπόνηση εργασιών (project-based learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση και άλλες
ενεργητικές παιδαγωγικές τεχνικές κατάλληλες για ενηλίκους.
✓ Μείωση Κόστους: α. κατά την έναρξη τμήματος Κατάρτισης: Σε περίπτωση που κατά
την έναρξη υλοποίησης ενός τμήματος κατάρτισης ο αριθμός των ωφελούμενων
είναι μικρότερος του αντίστοιχου αρχικά δηλωθέντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ενημερώσει εγγράφως είτε με τη δήλωση έναρξης είτε με νεότερο έγγραφό του την
Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή το κόστος του τμήματος υπολογίζεται ως
ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ : Αριθμός συμμετεχόντων κατά την έναρξη- Ω : Ώρες
προγράμματος- ΚΑΚ : κόστος ανθρωποώρας θεωρητικής κατάρτισης. β. κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της κατάρτισης: Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της
κατάρτισης ένας ωφελούμενος αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών
ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, χωρίς
υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το εγκριθέν κόστος του τμήματος και κατ’
επέκταση του Προγράμματος μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη δαπάνη
του κόστους πιστοποίησης για τον ωφελούμενο, όπως αυτή θα έχει καθοριστεί
μεταξύ του αναδόχου και των φορέων πιστοποίησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:
1:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING) ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1
ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
(ΕΚΤ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)
2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ELEARNING)
ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1
ΤΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)
Για τους σκοπούς του παρόντος ως τηλεκατάρτιση ορίζεται η ολοκληρωμένη
εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιείται ηλεκτρονική διαδικτυακή
πλατφόρμα, που καλείται "Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης" (Ο.Σ.Τ.Κ.), για τη
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διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευομένους
αυτονομία και ευελιξία σε σχέση με τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης. Η
αποτελεσματικότητα της τηλεκατάρτισης εξαρτάται από τον άρτιο μαθησιακό
σχεδιασμό (learning design) του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο καταρτιζόμενος
οφείλει να μην είναι παθητικός καταναλωτής υλικού, αλλά ενεργός συμμέτοχος στη
μαθησιακή διαδικασία. Θα πρέπει να συνεργάζεται, να επιλύει προβλήματα, να
συμμετέχει ενεργά στις μαθησιακές δραστηριότητες που θα περιγράφονται στο σχέδιο
μαθήματος, αξιοποιώντας τα διάφορα εργαλεία που προσφέρει ένα Ο.Σ.Τ.Κ. Συνεπώς,
το Ο.Σ.Τ.Κ. που απαιτείται για την υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης συνιστά
απλώς την απαραίτητη υποδομή για το περιβάλλον της τηλεκατάρτισης και δεν αρκεί
από μόνο του για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Κεντρική στόχευση αποτελεί η
αντιμετώπιση της τηλεκατάρτισης και της δια ζώσης κατάρτισης με ενιαίο τρόπο, το
ίδιο απαιτητικό, ιδίως στα ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορούν στην
υποχρεωτική συμμετοχή των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, στη χρήση
ηλεκτρονικού παρουσιολογίου, στον καθορισμό ανώτατου ορίου καταρτιζόμενων σε 25
άτομα ανά τμήμα, στην υποχρεωτική ύπαρξη επόπτη εξ αποστάσεως κατάρτισης ανά
100, κατά το μέγιστο, καταρτιζόμενους, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες υποστήριξης
των καταρτιζόμενων.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ
Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα:  Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 με
στόχευση στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και συμμόρφωση με τις
διατάξεις του GDPR, που αποδεικνύεται ως ακολούθως:  Πιστοποίηση κατά ISO
27001:2013 για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων με στόχευση στο πεδίο
ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης  Πιστοποίηση κατά ISO 27701:2019,
επέκταση του ISO 27001:2013 σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των
πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια.
Η πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) θα γίνεται μέσω
του Διαδικτύου και η διαπίστευση των χρηστών (εκπαιδευτές, επόπτες,
καταρτιζόμενοι, Δικαιούχος, ΔΑ κλπ) θα γίνεται με ονομαστικές άδειες πρόσβασης,
τουλάχιστον για το διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως
κατάρτισης, ώστε οι ίδιοι να έχουν εποπτεία της όλης μαθησιακής τους πορείας.
Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά με τις συνήθεις τηλεπικοινωνιακές
γραμμές, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταρτιζομένων από τους
προσωπικούς υπολογιστές τους. Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχονται:
 Πρόσβαση μέσω διαδικτύου με χρήση φυλλομετρητή.
 Συνεχής (24/7) Διαθεσιμότητα Ο.Σ.Τ.Κ.
 Συνεχής τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνολογιών.
 Συνεχής αποθήκευση δεδομένων και Ασφάλεια συστήματος.
 Διαθεσιμότητα δεδομένων για τους ενεργούς και μη ενεργούς χρήστες.
 Υποστήριξη πλάνου δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να προσφέρεται από τον πάροχο της εξ αποστάσεως κατάρτισης
είτε κάνοντας χρήση κάποιου εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών νέφους είτε σε ιδιόκτητη
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υποδομή του ίδιου του παρόχου της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Τα παραπάνω θα
πρέπει να αποδεικνύονται με αντίστοιχες συμβάσεις.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΦΟΥΣ (CLOUD) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(SOFTWARE AS A SERVICE)
Ο πάροχος μπορεί να προσφέρει το Ο.Σ.Τ.Κ. ως υπηρεσία νέφους (SaaS). Οι υπηρεσίες
SaaS είναι προσβάσιμες από τους χρήστες διαδικτυακά και απομακρυσμένα, χωρίς να
απαιτείται δηλαδή η τοπική εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού, εξυπηρετητών ή
άλλων συστημάτων και υποδομών. Εάν επιλεγεί η αγορά αντίστοιχων υπηρεσιών από
τρίτους, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούν τις ίδιες προδιαγραφές (όπως περιγράφονται
στο παρόν έγγραφο).
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Ο πάροχος εξ αποστάσεως κατάρτισης πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητες υποδομές σε
Datacenter, ώστε να εγκαταστήσει και να παρέχει το Ο.Σ.Τ.Κ. διασφαλίζοντας την
αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης και την πλήρη κάλυψη
των αυξημένων απαιτήσεων αυτών. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να καλύπτει τις
ελάχιστες προδιαγραφές υλικού και λογισμικού του Ο.Σ.Τ.Κ. που θα επιλέξει να
εγκαταστήσει. Το κάθε λογισμικό Ο.Σ.Τ.Κ. καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού και
λογισμικού τις οποίες ο πάροχος θα πρέπει να λάβει υπόψη.
Η υποδομή του συστήματος τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα την
απαιτούμενη υπολογιστική δύναμη και δικτυακή υποδομή (bandwidth) ώστε να
υπερκαλύπτει τον φόρτο των ταυτόχρονων χρηστών (concurrent users) στις
απαιτούμενες ενέργειες τόσο στην ασύγχρονη τηλεκατάρτιση όσο και στη σύγχρονη
τηλεκατάρτιση. Η προτεινόμενη υποδομή θα πρέπει να ακολουθεί τις κατευθύνσεις της
επίσημης τεκμηρίωσης του κατασκευαστή του λογισμικού του συστήματος
τηλεκατάρτισης και των διασυνδεδεμένων υποσυστημάτων (π.χ. υποσύστημα
σύγχρονης τηλεκατάρτισης
ΔΙΕΠΑΦΗ
Το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να αποτελεί ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα
με μοναδική πύλη εισόδου για όλους τους τύπους δραστηριοτήτων (σύγχρονης &
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, αυτοαξιολόγησης). Η χρήση ενός πλήρως ενοποιημένου
συστήματος εξασφαλίζει:
 Είσοδο των χρηστών με το μοναδικό τους κωδικό πρόσβασης και πρόσβασή τους στο
σύνολο των ενεργειών και δεδομένων της τηλεκατάρτισης.
 Δυνατότητα σχεδιασμού, χρονικού προγραμματισμού και ένταξης των συνεδριών
σύγχρονης τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 Ενοποιημένη παρουσίαση του προγράμματος στους καταρτιζόμενους, η οποία
περιλαμβάνει τα μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, το χρονοπρογραμματισμό
των συνεδριών σύγχρονης τηλεκατάρτισης, καθώς και τυχόν άλλο υλικό μελέτης,
ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κ.ά.
 Εξαγωγή αναφορών συμμετοχής σε όλους τους τύπους δραστηριοτήτων (ασύγχρονης
& σύγχρονης).
ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
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Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διαχείρισης χρηστών σε επίπεδο
συστήματος, αλλά και σε επίπεδο μαθήματος, ώστε με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές
τεχνικές να ενισχύεται η αλληλεπίδραση καταρτιζομένου και εκπαιδευτή και να
αποφεύγεται το φαινόμενο ο καταρτιζόμενος να είναι παθητικός δέκτης και να
συμπληρώνει απλώς ώρες κατάρτισης που προκύπτουν μέσα από τη διάρκεια της
σύνδεσης με την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης. Επιπλέον, το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να
παρέχει δυνατότητα:
 Δημιουργίας λογαριασμού χρήστη και εγγραφής σε μάθημα, καθοδηγούμενες από τον
Διαχειριστή (Manager/Administrator initiated) του συστήματος. Οι χρήστες θα
μπορούν, αφού συμπληρώσουν μία ηλεκτρονική φόρμα/ αίτηση συμμετοχής, να
λαμβάνουν έναν κωδικό πρόσβασης μέσω του οποίου θα έχουν πρόσβαση σε
συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων (που θα καθορίζεται από το διαχειριστή του
Συστήματος).
 Επεξεργασίας των δικαιωμάτων των χρηστών, των ρόλων, των μαθημάτων και
γενικότερα του Ο.Σ.Τ.Κ..
 Περιήγησης στη λίστα καταρτιζομένων για διάφορες ενέργειες, όπως η αναζήτηση και
η επεξεργασία χρηστών.
 Ατομικής και μαζικής επεξεργασίας χρηστών.
ΡΟΛΟΙ
Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης (δημιουργία, επεξεργασία,
διαγραφή) νέων ρόλων χρηστών. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να υποστηρίζει τους εξής
ρόλους:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ο πάροχος κατάρτισης πρέπει να διαθέτει ένα άτομο
Υπεύθυνο της συνολικής διαχείρισης και υποστήριξης του Ο.Σ.Τ.Κ. (system
administrator), το οποίο θα έχει τη συνολική ευθύνη της παρακολούθησης της
κατάρτισης σε τεχνικό επίπεδο.
ΕΠΟΠΤΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ): Κάθε επόπτης τηλεκατάρτισης
θα έχει υπό την αρμοδιότητά του έως 100 καταρτιζόμενους. Ο επόπτης, εκτός της
εποπτείας και της τεχνικής υποστήριξης των καταρτιζομένων, έχει την ευθύνη του
σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τις δυνατότητες του Ο.Σ.Τ.Κ., της
τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτών στο έργο τους και της άρτιας υλοποίησης της
τηλεκατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος. Ο επόπτης
τηλεκατάρτισης δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Σε κάθε πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης μέσω διαδικτύου είναι
υποχρεωτική η ύπαρξη εκπαιδευτών εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, οι οποίοι θα καθοδηγούν
ομάδα με ανώτατο όριο 25 καταρτιζόμενους. Οι εκπαιδευτές θα επιλύουν απορίες, θα
υποστηρίζουν εκπαιδευτικά τους καταρτιζόμενους και θα συμμετέχουν συνδεόμενοι
στο σύστημα τις προβλεπόμενες ώρες της σύγχρονης κατάρτισης.
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ: Οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν στα μαθήματα στα οποία είναι
εγγεγραμμένοι, όπως προβλέπεται σε κάθε πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτές υποστηρίζονται
τεχνικά στο εκπαιδευτικό τους έργο από ειδικούς στην ηλεκτρονική μάθηση. Οι ειδικοί
δρουν επικουρικά σε σχέση με τους εκπαιδευτές του προγράμματος (κυρίως ως προς
την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την επίλυση αποριών τεχνικής φύσεως,
εξαιρουμένων αυτών που αφορούν αποκλειστικά στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της
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πλατφόρμας), προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως
κατάρτισης και δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε
χρήστης του Συστήματος (διαχειριστής, εκπαιδευτής, επόπτης, καταρτιζόμενος, κλπ),
ανάλογα με το ρόλο και τα δικαιώματά του, θα μπορεί μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον
να διαχειρίζεται τα επιμέρους εργαλεία του Συστήματος.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

-

Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να υποστηρίζει ένα σύνολο δυνατοτήτων όσον αφορά τη
διαχείριση των προσφερόμενων μαθημάτων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχονται οι
παρακάτω δυνατότητες:
 Δυνατότητα δημιουργίας και διαγραφής μαθημάτων.
 Δυνατότητα παραμετροποιημένης διάθεσης μαθημάτων (προσθήκη και διαγραφή
εβδομάδων/ενοτήτων, απόκρυψη ενοτήτων κτλ).
 Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού δραστηριοτήτων ή και εβδομάδων/ενοτήτων.
 Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών τμημάτων ανά μάθημα.
Εργαλεία βαθμολόγησης και ανατροφοδότησης των καταρτιζομένων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και
"εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων", επιτρέποντας στον Εκπαιδευτή και τους
καταρτιζόμενους να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους, αλλά να συμμετέχουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία σε "πραγματικό" χρόνο (real time). Η μέθοδος της
σύγχρονης τηλεκατάρτισης ενισχύει την ηλεκτρονική μάθηση από απόσταση,
φέρνοντας σε άμεση επαφή τον Εκπαιδευτή με τους καταρτιζόμενους. Η σύγχρονη
τηλεκατάρτιση δεν αφορά στη μονόπλευρη "εκπομπή" ενός μαθήματος μέσω
τεχνολογιών ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming/broadcasting). Αντιθέτως, όλοι οι
συμμετέχοντες στην "εικονική τάξη" πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας
και αλληλεπίδρασης, ενώ ο Εκπαιδευτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει
άμεση ανατροφοδότηση καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το
υποσύστημα σύγχρονης τηλεκατάρτισης πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τις
παρακάτω δυνατότητες:
 Αμφίδρομη μετάδοση ήχου και εικόνας (οπτική και ηχητική επικοινωνία σε
πραγματικό χρόνο). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες (Εκπαιδευτής
και καταρτιζόμενοι) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εκπομπής και λήψης ήχου και
εικόνας με τη χρήση κατάλληλου αλλά και ευρέως διαδεδομένου εξοπλισμού
(υπολογιστές, web κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά).
 Ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο της επικοινωνίας εντός της
εικονικής τάξης (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνων/καμερών των
συμμετεχόντων, δυνατότητα "αποβολής" συμμετέχοντα)  Οι Καταρτιζόμενοι θα πρέπει
να μπορούν να ζητούν το λόγο και να στέλνουν μέσω κατάλληλων
εργαλείων/εικονιδίων την ατομική τους ανατροφοδότηση.  Σύγχρονη επικοινωνία
μέσω μηνυμάτων (chat engine). Η επικοινωνία μέσω γραπτού κειμένου ενισχύει την
άμεση επικοινωνία μέσα στην εικονική τάξη και θα πρέπει να υποστηρίζεται η
ανταλλαγή τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών μηνυμάτων.
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 Δυνατότητα φόρτωσης και χρήσης αρχείων Office και άλλων αρχείων πολυμέσων ως
υλικού παρουσίασης. Ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φορτώσει
πολλαπλά αρχεία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να
εναλλάσσει κατά βούληση το υλικό παρουσίασης
Εργαλείο ηλεκτρονικού πίνακα (whiteboard), με λειτουργίες φόρτωσης αρχείων
εκπαιδευτικού υλικού και κατάδειξης-υποσημείωσης, κ.λπ. Ο ηλεκτρονικός πίνακας θα
πρέπει να ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς, με τη χρήση των εργαλείων
του, επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων.
 Εργαλείο διαμοίρασης εφαρμογών και κειμένων (application and document sharing).
Απαραίτητο εργαλείο σε περιπτώσεις εκμάθησης εφαρμογών Η/Υ (λ.χ. Βασικές
Δεξιότητες Πληροφορικής ή οποιαδήποτε άλλης εφαρμογής λογισμικού), όπου ο
εκπαιδευτής διαμοιράζει στην "εικονική τάξη" οποιαδήποτε εφαρμογή του Η/Υ του και
πραγματοποιεί "ζωντανά" επίδειξη των λειτουργιών της.
 Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας ("εικονικά δωμάτια"). Ο εκπαιδευτής
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χωρίσει τους καταρτιζόμενους σε ομάδες εργασίας
κατά βούληση και για επιθυμητό χρονικό διάστημα. Οι ομάδες εισέρχονται σε “εικονικά
δωμάτια", τα μέλη τους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ήχο και εικόνα και επιβλέπονται
κατά τη διάρκεια των εργασιών τους από τον Εκπαιδευτή.
 Το υποσύστημα θα πρέπει να έχει καθαρά εκπαιδευτική προσέγγιση, κάνοντας χρήση
επιπλέον εκπαιδευτικών εργαλείων που ενισχύουν την εκπαίδευση από απόσταση.
Χαρακτηριστικά εργαλεία αποτελούν η δυνατότητα διεξαγωγής σύντομων ερευνών
(polls), γρήγορων ερωτήσεων, κοινόχρηστων σημειώσεων κ.ά.
 Το περιβάλλον του υποσυστήματος θα πρέπει να έχει αρθρωτή (modular)
διάταξη/σχεδίαση, που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να το διαμορφώνουν
σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη λειτουργία, ο
εκπαιδευτής θα μπορεί να "επιβάλει" σε όλη την "εικονική τάξη" μια συγκεκριμένη
διάταξη (layout) που θεωρεί ότι είναι η πλέον κατάλληλη για την τρέχουσα
εκπαιδευτική ενότητα/μάθημα.
 Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό από τους καταρτιζόμενους: επαρκεί η χρήση
οποιουδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο και με οποιοδήποτε εξοπλισμό ήχου
(ενσωματωμένα/εξωτερικά ηχεία/ακουστικά ή μικρόφωνα) και εικόνας (κάμερα).
 Υποστήριξη απόδοσης ρόλων στους χρήστες (λ.χ. καταρτιζόμενος, Εκπαιδευτής, κ.λπ.)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση υλοποιείται μέσω του Υποσυστήματος Ασύγχρονης
Κατάρτισης, το οποίο θα πρέπει να αποτελείται απαραιτήτως από Εφαρμογή
Διαχείρισης της Κατάρτισης – Learning Management System (LMS), και από Εφαρμογή
Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Learning Content Management System
(LCMS). Οι εφαρμογές θα πρέπει να προσλαμβάνονται από τον χρήστη ως ένα ενιαίο
ομογενοποιημένο περιβάλλον. Το μέρος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα
υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή και καταρτιζομένου, μέσω του
Διαδικτύου (σε χώρους επιλογής του καταρτιζομένου). Οι καταρτιζόμενοι πρέπει να
έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα Τηλεκατάρτισης καθ' όλη τη διάρκεια της
ημέρας είτε από δικό τους χώρο είτε από χώρους (Αίθουσες ΝΤΠΕ/Πληροφορικής) που
θα διαθέτει (σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες) ο Πάροχος Κατάρτισης. Τα
κυριότερα χαρακτηριστικά και οι λειτουργικότητες του υποσυστήματος είναι τα
κάτωθι:
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 Σχεδιασμός δομής και οργάνωση προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης: Ο
σχεδιασμός γίνεται με αποτύπωση ιεραρχικών δομών ενοτήτων, μαθημάτων,
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μαθημάτων κ.ο.κ. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι
μαθήματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, καθώς και επιπρόσθετο ψηφιακό εκπαιδευτικό
υλικό οποιουδήποτε τύπου. Πέραν του υλικού "θεωρίας", το σύστημα θα πρέπει να
παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης μέσω εργασιών ή δοκιμασιών/ασκήσεων (tests),
τα οποία είτε θα είναι ενσωματωμένα στην εφαρμογή ενός μαθήματος τηλεκατάρτισης
(e-learning course) είτε θα διατίθενται ως αυτόνομες δραστηριότητες αξιολόγησης. Σε
αυτήν την περίπτωση, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
μεταφορτώνει (upload) την εργασία του στο σύστημα για αξιολόγηση.
 Διαχείριση εκπαιδευτικών πακέτων: Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να υποστηρίζει την
μεταφόρτωση/εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού πολλαπλών κατηγοριών και
μορφοτύπων (πχ αρχεία .doc, pdf, .mov κλπ.) και την αρχειοθέτησή του εντός του
συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επιπλέον, θα πρέπει να
υποστηρίζει πλήρως την ένταξη και ενσωμάτωση πακέτων που έχουν αναπτυχθεί
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα τηλεκατάρτισης (π.χ. πρότυπο SCORM), την οργάνωση
αυτών των πακέτων σε κατηγορίες/υποκατηγορίες, καθώς και την σύνδεση αυτών με
συγκεκριμένα επίπεδα εντός της εκπαιδευτικής δομής ενός ή περισσότερων
προγραμμάτων κατάρτισης.
 Βαθμολόγηση/αξιολόγηση: όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σύστημα θα πρέπει να
παρέχει δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης διαφόρων τύπων αξιολογήσεων (ή και
αυτοαξιολογήσεων), προκειμένου να ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης του εκάστοτε
γνωστικού αντικειμένου. Οι αξιολογήσεις αυτές μπορούν να είναι πλήρως
αυτοματοποιημένες και να βαθμολογούνται αυτόματα βάσει της ορθότητας των
απαντήσεων του καταρτιζομένου (κάνοντας χρήση "κλειστών" ερωτήσεων διαφόρων
τύπων) ή να βαθμολογούνται "χειροκίνητα" από τον εκπαιδευτή της ενότητας. Οι
βαθμολογίες θα πρέπει να είναι δυνατόν να καταχωρούνται στο ατομικό εκπαιδευτικό
προφίλ του καταρτιζομένου και να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής τους από το
σύστημα.
 Διαχείριση επιπλέον εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: δυνατότητα ανάθεσης
εργασιών, διεξαγωγής σύντομων ερευνών, οργάνωσης προσωπικών συζητήσεων
καταρτιζομένου και εκπαιδευτή, καθώς και σχεδίασης ερωτηματολογίων και
δοκιμασιών (τεστ) γνώσεων και δεξιοτήτων με βαθμολόγηση. Ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Παρόχου Κατάρτισης θα μπορεί έτσι να συμπεριλάβει όλα τα ανωτέρω
εργαλεία ή μέρος αυτών κατά την σχεδίαση του περιεχομένου του προγράμματος
κατάρτισης.
 Δυνατότητα παρακολούθησης της συμμετοχής και επίδοσης των καταρτιζομένων στο
κάθε μάθημα και παροχής οδηγιών στον κάθε καταρτιζόμενο για βελτίωση της
επίδοσής του.
 Διαχείριση συνεργατικών εργαλείων (forums, wikis, chat).  Δυνατότητα τήρησης
αρχείων ανά καταρτιζόμενο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί κατά
τη διάρκεια της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να
είναι διαδραστικό, αφού επουδενί δεν θεωρείται πλήρης η παρακολούθηση κατάρτισης
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μέσω της λήψης (download) ή της απλής ανάγνωσης αναρτημένων ψηφιοποιημένων
εγγράφων (Word, PowerPoint, PDF, κ.α.). Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο/υλικό πρέπει
επίσης να χαρακτηρίζεται από ποικιλία, να προσφέρει δυνατότητες εύκολης
πλοήγησης, να δίνει έμφαση στη διασφάλιση της κατανόησης και στην ενεργητική
συμμετοχή. Επιπρόσθετα πρέπει να υποστηρίζει τη διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης και να ενισχύει τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο/υλικό πρέπει επίσης να συσχετίζεται με τους μαθησιακούς στόχους της
κάθε ενότητας και να περιλαμβάνει ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που παρέχουν
ανατροφοδότηση σχετικά με το βαθμό κατανόησης και αφομοίωσης των εννοιών του
μαθήματος. Για τις θεματικές ενότητες που αφορούν στην εκμάθηση χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το μάθημα πρέπει να
ενσωματώνει προσομοιώσεις χρήσης του Λογισμικού (software simulations).
Συγκεκριμένα το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα:
 ενσωμάτωσης και αναπαραγωγής πολυμεσικού υλικού όπως αρχεία video και αρχεία
ήχου,
 δημιουργίας δοκιμασιών (tests) και εργασιών αξιολόγησης (assessments), καθώς και
δυνατότητες ανάθεσης, υποβολής, διόρθωσης και βαθμολόγησης αυτών των εργασιών,
 ενσωμάτωσης εκπαιδευτικών πόρων από τρίτους,

επαναχρησιμοποίησης
εκπαιδευτικών
πόρων.
Έκταση
εκπαιδευτικών
ενοτήτων/μαθημάτων Η έκταση των ηλεκτρονικών μαθημάτων θα πρέπει να είναι
τέτοια που να συμβαδίζει με τις προβλεπόμενες ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και
να καλύπτει το σύνολο της προβλεπόμενης ύλης. Για κάθε ώρα ασύγχρονης
τηλεκατάρτισης αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) μοναδικές “οθόνες”. Ως
“οθόνη” θεωρείται η οπτική παρουσίαση υλικού (κειμένου, εικόνων, άλλου
πολυμεσικού υλικού). Η έκταση του υλικού ανά εκπαιδευτική οθόνη θα πρέπει να είναι
επαρκής (π.χ. μία εκπαιδευτική οθόνη που περιέχει μόνο μία πρόταση κειμένου ή μόνο
μία εικόνα δεν θεωρείται επαρκής). Πέραν των απαιτούμενων “οθονών”, θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό αρχεία video (όπως στην περίπτωση των
webinars, videos από το διαδίκτυο, κ.ο.κ.) ή στοιχεία με εκτεταμένη διαδραστικότητα
(π.χ. role playing games), καθώς και τεστ αυτοαξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι η χρήση και ενσωμάτωση αρχείων video στα ηλεκτρονικά μαθήματα
θα γίνεται για λόγους υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και παρουσίασης
συγκεκριμένων εννοιών και θεμάτων. Συνεπώς η χρήση αρχείων video δεν υποκαθιστά
το απαιτούμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ακόμη, τα όποια αρχεία video
ενσωματώνονται θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να φέρουν
ελληνικούς υπότιτλους. Τέλος, η χρήση των recorded webinars, που αναφέρεται
παραπάνω, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την απλή βιντεοσκόπηση/καταγραφή της
διδασκαλίας/εισήγησης σε μια τάξη. Τα videos αυτά, πέρα από την εικόνα και τον ήχο
του εκάστοτε εκπαιδευτή, πρέπει να εμπεριέχουν και στοιχεία του διδασκόμενου
αντικειμένου, τα οποία θα προβάλλονται σε μορφή κειμένου ή/και εικόνας κατά τη
διάρκεια αναπαραγωγής του video. Τα μαθήματα θα πρέπει να ενσωματώνουν φυσική
αφήγηση (και όχι μηχανική, τύπου “text to speech”), καθώς και εγγεγραμμένα videos, με
τη μορφή recorded webinar, σε συγκεκριμένα σημεία τους. Σε αυτά τα σημεία μπορεί να
παρουσιάζονται videos στα οποίο εκπαιδευτής θα διδάσκει και θα εξηγεί επιλεγμένες
έννοιες ή αντικείμενα.
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Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου από άλλες πηγές
Στην περίπτωση που ο πάροχος κατάρτισης έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει στο Ο.Σ.Τ.Κ.
εκπαιδευτικούς πόρους τρίτων, θα πρέπει να υιοθετεί μέρος των ανοικτών προτύπων
ηλεκτρονικής μάθησης, όπως το SCORM 1.2 (SCORM-conformant) ή το AICC
(AICCcompliant) ή το xAPI (TInCAN API compliant) ή και το cmi5, όσον αφορά την
υποστήριξη και την ομαλή ενσωμάτωση και χρήση εκπαιδευτικού περιεχομένου από
διαφορετικές πηγές, εξωτερικές του Ο.Σ.Τ.Κ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχεται
δυνατότητα:
 Διασύνδεσης/ενσωμάτωσης μαθημάτων ή εκπαιδευτικών πόρων που αναπτύχθηκαν
με τα πρότυπα AICC, SCORM.
 Συγγραφής περιεχομένου μαθήματος με εργαλεία (authoring tools) συμβατά με τα
παραπάνω πρότυπα.
Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα όσον αφορά την προσβασιμότητα
Σχετικά με την προσβασιμότητα το Ο.Σ.Τ.Κ., συνιστάται να συμμορφώνεται με:
 το πρότυπο WCAG 2.0 AA, όσον αφορά την πρόσβαση στο περιεχόμενο ιστού (web
content) από τους εμπλεκομένους,
 το πρότυπο (ATAG) 2.0, όσον αφορά την παραγωγή νέου περιεχομένου ιστού,  το
πρότυπο Section 508,
την προδιαγραφή ARIA 1.0, που αφορά την πρόσβαση από βοηθητικές τεχνολογίες
(π.χ. screenreaders) στο Ο.Σ.Τ.Κ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κάθε καταρτιζόμενος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διατομικής ηλεκτρονικής
επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή σε όλη την διάρκεια του προγράμματος εξ αποστάσεως
κατάρτισης, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη υποστήριξης όπου και
όποτε απαιτηθεί. Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να υποστηρίζει εργαλεία σύγχρονης και
ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, πλήρως ενσωματωμένα στο
περιβάλλον διεπαφής του συστήματος. Μεταξύ άλλων, το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να
περιλαμβάνει:
• Όσον αφορά την ασύγχρονη επικοινωνία:
 Forum επικοινωνίας
 E-mail  Αποστολή μηνυμάτων (Messaging)
• Όσον αφορά τη σύγχρονη επικοινωνία:
 Ενσωμάτωση συστήματος τηλεδιάσκεψης (web conferencing system)
 Υπηρεσία συνδιάλεξης σε πραγματικό χρόνο (Chat)
ΓΛΩΣΣΑ
Το περιβάλλον του συστήματος και των υποσυστημάτων (πχ. υποσύστημα σύγχρονης
τηλεκατάρτισης) θα πρέπει να διατίθεται στην ελληνική γλώσσα.
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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 Διεπαφή διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, με δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής.
 Εκπαιδευτικοί πόροι που μπορούν να εμφανίζονται σε διαφορετικές γλώσσες (αν
προβλέπεται κατάρτιση και σε άλλες γλώσσες).
ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο πάροχος κατάρτισης πρέπει να έχει φροντίσει για την ύπαρξη τεκμηριωμένου
σχεδίου υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης υφιστάμενων τεχνολογιών. Το
σύστημα πρέπει να είναι αξιόπιστο και να λειτουργεί με μετρήσιμα πρότυπα, όπως η
παρακολούθηση των διακοπών του συστήματος (ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη
διαθεσιμότητα του συστήματος) και να έχει θεσπιστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη
συνέχιση λειτουργίας των συστημάτων, των δεδομένων και των υπηρεσιών
υποστήριξης σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής της υπηρεσίας.
Ο φορέας κατάρτισης πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένο σχέδιο τεχνολογίας, που
περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας (π.χ. κωδικό πρόσβασης, προστασία,
κρυπτογράφηση, ασφαλείς εξετάσεις στο διαδίκτυο ή σε διαβαθμίσεις κλπ.).
Ο φορέας κατάρτισης πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένο σχέδιο προστασίας και
θωράκισης των υποδομών αυτού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κακόβουλη χρήση
και από εξωκείμενες επιθέσεις στην ασφάλεια της υποδομής του, οι οποίες αποσκοπούν
στο να προσβάλουν την εφαρμογή του συστήματος και το περιεχόμενο αυτής.
ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)
Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να διαθέτει σχέδιο διασφάλισης των δεδομένων της εξ
αποστάσεως κατάρτισης μέσω δομημένης λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). Το
Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω επίπεδα λήψης αντιγράφων
ασφαλείας:
 Αντίγραφο ασφαλείας Ο.Σ.Τ.Κ.: επιτρέπει στον διαχειριστή να «σώσει» οτιδήποτε
σχετίζεται με το Ο.Σ.Τ.Κ.. Προτείνεται η περιοδική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (ή
οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση και τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους
του παρόχου), ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια δεδομένων σε περίπτωση
προβλήματος.
 Αντίγραφο ασφαλείας μαθήματος: επιτρέπει στον διαχειριστή ή και στον εκπαιδευτή
να «σώσει» οτιδήποτε σχετίζεται με το συγκεκριμένο μάθημα.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ
Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα τακτικών ενημερώσεων, ώστε να
αποτρέπονται τυχόν κενά ασφαλείας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Site Policy - Privacy notice)
Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να διαθέτει ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια (παράδειγμα:
δημιουργία ισχυρών κωδικών) και την πολιτική απορρήτου των χρηστών. Συνιστάται
επίσης να διαθέτει και σημείωμα πολιτικής απορρήτου, με το οποίο θα μπορούν οι
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χρήστες να ενημερώνονται για το είδος της πληροφορίας που το Ο.Σ.Τ.Κ. καταγράφει
για αυτούς και τη δραστηριότητά τους.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Το Σύστημα (Ο.Σ.Τ.Κ.) θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής της πορείας
και των ενεργειών του καταρτιζομένου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
κατάρτισης, καθώς και τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών (reports), οι οποίες θα
αποτυπώνουν πλήρως την εκπαιδευτική πορεία του καταρτιζομένου, αλλά και τη
συνολική δραστηριότητα των χρηστών στο Ο.Σ.Τ.Κ.. Οι αναφορές (reports) που θα
παράγονται από το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να αφορούν:
 Τους καταρτιζόμενους: να καταγράφουν τη μαθησιακή πορεία κάθε καταρτιζόμενου
μέσω των τεστ αξιολόγησης και άλλων τεστ αυτό-αξιολόγησης που θα παρέχει το
Σύστημα.
 Την εκπαιδευτική ενότητα/μάθημα: να περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία της
πρόσβασης των καταρτιζομένων στο Σύστημα, σε επίπεδο προγράμματος.
 Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες: να περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία της
πρόσβασης των καταρτιζομένων στο Σύστημα, σε επίπεδο εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
 Τη δραστηριότητα των χρηστών στο σύστημα: να περιέχουν τη χρονική καταγραφή
της πρόσβασης κάθε καταρτιζομένου στο Σύστημα (ημέρα, ώρα, χρονική διάρκεια
κ.λπ.).
ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
Η υποστήριξη των εμπλεκομένων (καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές) περιλαμβάνει τόσο
την εκπαίδευσή τους όσο και την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξή τους. Ο
πάροχος της εξ αποστάσεως κατάρτισης θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη σε όλους
τους εμπλεκομένους. Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχει:
 εκπαίδευση στους χρήστες της πλατφόρμας (π.χ. επιμόρφωση των εκπαιδευτών σε
διαχειριστικά ζητήματα του Ο.Σ.Τ.Κ. καθώς και σε ζητήματα κατάρτισης),
 αναλυτικά εγχειρίδια (manuals) χρήσης της πλατφόρμας,
 αναλυτικό οδηγό για το πρόγραμμα κατάρτισης.
Η παρεχόμενη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους καταρτιζόμενους και
τους εκπαιδευτές κατά την διάρκεια υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει:
 Υποστήριξη τύπου Help Desk: τεχνική υποστήριξη από κατάλληλα εκπαιδευμένο
άτομο για τη χρήση του συστήματος εξ αποστάσεως κατάρτισης και την αξιοποίηση
των λειτουργικών δυνατοτήτων που προσφέρει.
 Η υποστήριξη θα παρέχεται τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω ηλεκτρονικής
επικοινωνίας.
 Η συγκεκριμένη παροχή δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω (πχ ώρες ανά ημέρα)
στις εκάστοτε Προσκλήσεις Προγραμμάτων ΣΕΚ.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DATA INTEGRATION)
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Το Ο.Σ.Τ.Κ. συνιστάται να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα
(όπως συστήματα μητρώου). Συγκεκριμένα συνιστάται να διατίθεται διασύνδεση με:
 Σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης/Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
(Enterprise Resource Planning -ERP).
 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources Systems).
 Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Electronic Data Management
Systems).
ΑΡΘΡΩΜΑΤΑ
Το Ο.Σ.Τ.Κ. συνιστάται να υποστηρίζει αρθρώματα (modules), τα οποία είναι
προαιρετικές βελτιώσεις που προσθέτουν ή επεκτείνουν λειτουργίες του Ο.Σ.Τ.Κ., όπως
δραστηριότητες, νέοι τύποι quiz, αναφορές κ.ά

Σελίδα 283 από 288

21PROC009023172 2021-08-03

Προτεινόμενα σημεία ελέγχου της επάρκειας των παρόχων τηλεκατάρτισης
Α/Α
1.1

1.2

1.3

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1.4

1.5
1.6

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2.1

2.2

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει
κεντρικό σύστημα που παρέχει
υποστήριξη για την οικοδόμηση
και
τη
διατήρηση
της
ηλεκτρονικής
υποδομής
(πλατφόρμας) κατάρτισης;
Η
πλατφόρμα
κατάρτισης
διαθέτει βασικές δυνατότητες
διαχείρισης
χρηστών
διαφορετικών ρόλων;
Η
πλατφόρμα
κατάρτισης
διαθέτει βασικές δυνατότητες
διαχείρισης μαθήματος;
Η
πλατφόρμα
κατάρτισης
διαθέτει βασικές δυνατότητες
διαχείρισης
εκπαιδευτικού
περιεχομένου;
Το Ο.Σ.Τ.Κ διαθέτει βασικές
δυνατότητες
διαχείρισης
αναφορών;
Η
πλατφόρμα
κατάρτισης
συμμορφώνεται με τις διεθνείς
οδηγίες για την προσβασιμότητα
στο περιεχόμενο ιστού;
Ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει
κατευθυντήριες γραμμές και το
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
διαθέτει αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών που περιγράφει το
σκοπό,
τη
διάρκεια,
τα
μαθησιακά αποτελέσματα, τις
μεθόδους
αξιολόγησης,
το
διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό,
τις τεχνικές απαιτήσεις και άλλες
σχετικές
πληροφορίες
μαθήματος;
Ο σχεδιασμός του προγράμματος
ΣΕΚ προωθεί την εμπλοκή των
καταρτιζομένων
και
του
εκπαιδευτικού
προσωπικού
αξιοποιώντας
εκπαιδευτικές
τεχνικές που έχουν επίκεντρο
τους
καταρτιζόμενους
και
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2.3

2.4

3.1

4.
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΥΠΟΣΤΗ
ΡΙΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΟΜΕΝ
ΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕ
ΥΤΩΝ

3.2

3.3
3.4

3.5
4.1

παρέχονται ευκαιρίες / εργαλεία
για
την
ενθάρρυνση
της
συνεργασίας
των
καταρτιζομένων
(π.χ.
διαδικτυακές
διασκέψεις,
άμεσων μηνυμάτων κ.λπ.), εάν
απαιτείται;
Η δομή του προγράμματος ΣΕΚ
εξασφαλίζει
ότι
όλοι
οι
καταρτιζόμενοι, ανεξάρτητα από
την τοποθεσία, έχουν πρόσβαση
σε βιβλιοθήκη / εκπαιδευτικούς
πόρους/ εργαλεία καθώς και
εργαλεία για την ενθάρρυνση της
συνεργασίας
των
καταρτιζομένων
και
εκπαιδευτών;
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει
σχεδιαστεί ώστε να πληρούνται
οι απαιτήσεις του προγράμματος
ΣΕΚ, να είναι κατάλληλο για την
εξ αποστάσεως κατάρτιση και να
είναι εύκολα προσβάσιμο στους
εκπαιδευομένους;
Ο
τρόπος
δόμησης
του
εκπαιδευτικού
υλικού
διευκολύνει
τους
καταρτιζόμενους στην μελέτη
του;
Οι
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες συμβάλουν στην
επίτευξη του σκοπού του
προγράμματος ΣΕΚ;
Το επιστημονικό περιεχόμενο
συμβάλει στην επίτευξη του
σκοπού του προγράμματος ΣΕΚ;
Τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά
του
εκπαιδευτικού
υλικού
συμβάλουν στην επίτευξη του
σκοπού του προγράμματος ΣΕΚ;
Το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθεί
τις
προτεινόμενες
τεχνικές
προδιαγραφές;
Ο πάροχος κατάρτισης, μέσω
πολικής υποστήριξης, προσφέρει
τεχνική
υποστήριξη
και
κατευθυντήριες γραμμές σε
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4.2

4.3

4.4
5.1

5. ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΦΟΡΕΑ

5.2

5.3
5.4

5.5

εκπαιδευτές
και
εκπαιδευομένους με σκοπό την
επίλυση
προβλημάτων
που
μπορούν να προκύψουν κατά τη
χρήση
του
Συστήματος
Διαχείρισης Μάθησης;
Ο
πάροχος
κατάρτισης
προσφέρει
υποστήριξη
εκπαιδευτών
και
καταρτιζομένων που καλύπτει
τις ανάγκες της εξ Αποστάσεως
κατάρτισης
καθώς
και
αξιολόγηση και πιστοποίηση των
τελευταίων;
Παρέχονται πόροι και επαρκής
διοικητική υποστήριξη προς
εκπαιδευτές,
καταρτιζόμενους
και λοιπό προσωπικό;
Προσφέρεται υποστήριξη για
ειδικές
ομάδες
καταρτιζομένων ;
Η
τηλεκατάρτιση
είναι
ενσωματωμένη στα συστήματα
διαχείρισης και εποπτείας του
παρόχου.
Τα προγράμματα ΣΕΚ που
παρέχονται με την μορφή
τηλεκατάρτισης, είναι συνεκτικά
και
συγκρίσιμα
με
τα
προγράμματα που προσφέρονται
με
παραδοσιακές
μορφές
διδασκαλίας.
Οι εκπαιδευτές είναι επαρκώς
καταρτισμένοι
και
υποστηρίζονται αποτελεσματικά.
Ο
πάροχος
ΣΕΚ
παρέχει
αποτελεσματικές υπηρεσίες για
την υποστήριξη καταρτιζομένων
που εγγράφονται σε δικτυακά
προγράμματα ΣΕΚ στα οποία
μπορεί να μην υπάρξει καθόλου
φυσική παρουσία. (Ταυτοποίηση,
παρακολούθηση,
αξιολόγηση,
πιστοποίηση)
Ο πάροχος
αξιολογεί την
αποτελεσματικότητα
των
προγραμμάτων τηλεκατάρτισής
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 6.1
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6.2

του, συμπεριλαμβανομένης της
αποτελεσματικότητάς τους σε
σχέση με τους μαθησιακούς
στόχους και χρησιμοποιεί τα
αποτελέσματα
των
αξιολογήσεών του για την
ενίσχυση του επίτευξη των
στόχων
του
προγράμματος
κατάρτισης
Το πρόγραμμα ΣΕΚ περιλαμβάνει
αξιολόγηση
μέσω
μιας
διαδικασίας
που
εφαρμόζει
συγκεκριμένα
καθιερωμένα
πρότυπα και χρησιμοποιούνται
ποικίλα δεδομένα για την
αξιολόγηση του;
Το πρόγραμμα ΣΕΚ περιλαμβάνει
διαδικασία αξιολόγησης των
υπηρεσιών υποστήριξης του
εκπαιδευτικού προσωπικού και
των καταρτιζομένων και τη
γενική ικανοποίηση όλων των
εμπλεκόμενων
μερών
(π.χ.
καταρτιζομένων , εκπαιδευτικού
προσωπικού,
διοικητικού
προσωπικού) για την υλοποίηση
του;

2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για την έγκριση της υλοποίησης ενός Προγράμματος Κατάρτισης με τη μέθοδο της
Τηλεκατάρτισης, ο Πάροχος Κατάρτισης θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικό
Αίτημα, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον :
• την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Ολοκληρωμένου
Συστήματος Τηλεκατάρτισης),
• έγγραφα που να πιστοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της τηλεκατάρτισης
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα VI: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING) ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) του
Παραρτήματος V της παρούσας.
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•

•
•

Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης είναι προσβάσιμη
στα άτομα με αναπηρία και ότι θα υποστηρίζει εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο στα
άτομα με αναπηρία,
στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη, συνθηματικό πρόσβασης) στην πλατφόρμα
για την Αναθέτουσα Αρχή,
στοιχεία για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, ήτοι:
o στοιχεία του Διοικητικού Υπευθύνου του Προγράμματος,
o στοιχεία του Υπευθύνου Διαχείρισης και Υποστήριξης του Συστήματος
Τηλεκατάρτισης (“System Administrator”),
o στοιχεία των Εκπαιδευτών,
o ώρες λειτουργίας του Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης,
o μεθοδολογία παροχής τεχνικής υποστήριξης των Εκπαιδευομένων από το
Help Desk Τεχνικής Υποστήριξης,

• ιδιωτικό συμφωνητικό με Πάροχο Τηλεκατάρτισης, εφ' όσον χρησιμοποιείται
Τα στοιχεία αυτά κατατίθενται προκειμένου να συμβάλλουν στον έλεγχο της
συμβατότητας του προτεινόμενου Προγράμματος Κατάρτισης με τις προδιαγραφές,
που
ορίζονται
στην
ενότητα
VI:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/E-LEARNING) ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:79732/27.7.2020 «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) του Παραρτήματος V της παρούσας.
Μετά από τον έλεγχο των ανωτέρω κι εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει το Αίτημα, ο
Πάροχος Κατάρτισης δύναται να υποβάλλει Δήλωση Έναρξης του Προγράμματος.
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει το Αίτημα λόγω ελλιπών στοιχείων ή
μη συμμόρφωσης με τις ορισθείσες προδιαγραφές, ο Πάροχος Κατάρτισης δύναται να
επανυποβάλει το Αίτημα εντός τριών (3) ημερών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγξει εκ
νέου το Αίτημα του Παρόχου Κατάρτισης και είτε θα το απορρίψει οριστικά είτε θα το
εγκρίνει και θα επιτρέψει στον Πάροχο Κατάρτισης να υποβάλει Δήλωση Έναρξης του
Προγράμματος.
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