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Απευθύνεται σε:
Πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα
εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παρούσας πρόσκλησης.
Aφορά Ωφελούμενους:
Πρώην εργαζόμενους-ες της εταιρείας «Sprider Stores ΑΕ» καθώς και νέους
ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης (NEETs), στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Ελλάδας, στις οποίες
λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας Sprider Stores AE.
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως την
Τρίτη 09/08/2016 και ώρα 17:00 στη Διεύθυνση:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλατεία Μοριχόβου 1 – 7ος Όροφος
ΤΚ 54625 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διάρκεια υλοποίησης: Η κατάρτιση έχει συνολική διάρκεια 300 ώρες Ως
ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της ενέργειας ορίζεται
η 1η Σεπτεμβρίου 2016, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικής
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
Μέθοδος υλοποίησης της κατάρτισης: Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει θεωρητικό και
πρακτικό μέρος. Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των
ωφελουμένων σε πλήθος περιφερειακών ενοτήτων (στο σύνολο των 13
περιφερειών της χώρας) επιλέχθηκε για τη θεωρητική κατάρτιση η
μέθοδος τηλεκατάρτισης, σύγχρονης και ασύγχρονης. Η πρακτική άσκηση
θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των «case studies» σε αδειοδοτημένες δομές
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των παρόχων που θα επιλεγούν. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες
δεν είναι εφικτή η πρόσβαση ενός ωφελούμενου στη δομή κατάρτισης
στην οποία διενεργείται η πρακτική άσκηση του τμήματός του, είναι
δυνατή η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις συναφείς με
το εκπαιδευτικό αντικείμενο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας
Αρχής.
Προϋπολογισμός: δεν θα υπερβεί τα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία
χιλιάδες ευρώ (4.641.000 €).
Χρηματοδότηση: Η Ενέργεια με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – Συνεχιζόμενη
Επαγγελματική Κατάρτιση» διάρκειας 300 ωρών αποτελεί μέρος του
εγκεκριμένου έργου με κωδικό ΕGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES ΑΕ και τίτλο:
«Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores ΑΕ» και
συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, και κατά 40% από το Εθνικό
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
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Σύνοψη της Πρόσκλησης
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, συντονιστής της Ένωσης Φορέων
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER
STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’», (εφεξής Ένωση) με εταίρους το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού (ΚΜΟΠ), ως
Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής
Διαχείρισης (ΕΥΕ-ΕΚΤ), σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Προσαρμογής
στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015),
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου (εφεξής Έργο) με τίτλο: «Υλοποίηση
ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» (κωδικός EGF/2014/009 EL/Sprider
Stores), ως Φορέας Υπεύθυνος για την Υλοποίηση της Ενέργειας Β, εγκρίνει και
εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενέργεια Β.1
του ως άνω έργου, με τίτλο:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(TRAINING
VOUCHER)
ΤΩΝ
ΠΡΩΗΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “SPRIDER STORES Α.Ε.” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(ΝΕΕΤs)
ΠΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης
(TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «SPRIDER STORES
Α.Ε» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των
προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να
ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά
αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο
πλαίσιο της Ενέργειας Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον
ΕΟΠΠΕΠ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο
Παρόχων Κατάρτισης» στο πλαίσιο της παρούσας (η ιστοσελίδα του έργου είναι η
http://www.sci-egf.eu).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά Ωφελούμενοι του Έργου οι οποίοι είναι
πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε» καθώς και νέοι άνεργοι,
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ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(NEETs) και συμμετέχουν στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του
Έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών)
προέκυψε η εγγραφή τους στο «Μητρώο Ωφελουμένων» της παρούσας.
Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τον προσωπικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής
(ΚΑΣ) από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για να επιλέξει,
στη συνέχεια, τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο θα παρακολουθήσει το
πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ο ΚΑΣ ταυτίζεται
με τον κωδικό επιταγής κατάρτισης.
Η Ενέργεια της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες
της Ελλάδας, στις οποίες λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας Sprider Stores
AE.
Το φυσικό αντικείμενο της Ενέργειας, το οποίο είναι η ολοκληρωμένη
παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών, θα
συμπεριλαμβάνει 240 ώρες θεωρητική κατάρτιση με τη μέθοδο της
τηλεκατάρτισης, σύγχρονης και ασύγχρονης, και 60 ώρες πρακτικής
άσκησης με τη μέθοδο των «case studies» σε αδειοδοτημένες δομές των
παρόχων που θα επιλεγούν. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι εφικτή
η πρόσβαση ενός ωφελούμενου στη δομή κατάρτισης όπου διενεργείται η
πρακτική άσκηση του τμήματός του, είναι δυνατή η υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις συναφείς με το εκπαιδευτικό
αντικείμενο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ενέργειας (στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης) δε θα υπερβεί το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων
σαράντα μία χιλιάδων ευρώ (4.641.000 €).
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Θεσμικό πλαίσιο
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, συντονιστής της Ένωσης Φορέων
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER
STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’», (εφεξής Ένωση) με εταίρους το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού (ΚΜΟΠ), ως
Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής
Διαχείρισης (ΕΥΕ-ΕΚΤ), σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Προσαρμογής
στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015),
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου (εφεξής Έργο) με τίτλο: «υλοποίηση
ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» (κωδικός EGF/2014/009 EL/Sprider
Stores), ως Φορέας Υπεύθυνος για την Υλοποίηση της Ενέργειας Β έχοντας υπ’
όψιν τις παρακάτω διατάξεις:
1. Τον Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/ 2-07-2015) «Μέτρα για την
ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της
λειτουργίας
των
Κέντρων
Πιστοποίησης
Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.),
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 63 με τίτλο: «Τροποποίηση του
άρθρου 45 του Ν. 4314/2014».
2. Τη με αριθμ. C(2014) 7126 final/7.10.2014 Εκτελεστική Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της αίτησης με κωδικό
EGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES καθώς και την Απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2014/879/EE της
26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13
της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/009 EL/SPRIDER
STORES, από την Ελλάδα).
3. Τη µε αριθµό 5.20863/5.15966/31-07-2015 (Α∆Α: ΩΛΟΠ465Θ1Ω-ΣΓΛ) Β’
Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για
την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Αρχής ∆ιαχείρισης σχετικά µε την
υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER
STORES A.E. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014- 2020 (ΚΩ∆.: EGF/2014/009
EL/SPRIDER STORES), όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αρ. πρωτ.:
5.23141/5.17876/14-09-2015
Απόφαση
του
Υπουργού
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Τη με αρ. πρωτ.: 329/29-09-2015 υποβληθείσα πρόταση της υποψήφιας
Ένωσης Φορέων με την επωνυμία: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
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ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES A.E. 2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ» (αρ.
πρωτ. εισερχομένου ΕΥΕ- ΕΚΤ: 5.24396/5.18990/30-09-2015), στην οποία
συμμετέχουν ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος» (διακριτικός
τίτλος «ΣΒΒΕ»), ως συντονιστής, η ΑΜΚΕ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ» (διακριτικός τίτλος «ΚΜΟΠ») και
το «Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος» (διακριτικός τίτλος: «ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ»), ως Εταίροι.
5. Το Έργο 2015ΣΕ03420001 της ΣΑΕ 034/2 µε τίτλο: «Ενέργειες που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση
(ΕΤΠ)
–
Περίπτωση
SPRIDER
STORES
S.A.
(EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)».
Τη με αρ. πρωτ.: 6.2332/5.2067/26-2-2016 Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων της
Αρχής Διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν
τις
απολύσεις
στην
εταΙρεία
SPRIDER
STΟRES
A.E.
και
συγχρηματοδοτούνται
στο
πλαίσιο
του
Ευρωπαϊκού
Ταμείου
Προσαρμογής
στην
Παγκοσμιοποίηση
περιόδου
2014-2020
(ΚΩΔ.:EGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES Α.Ε) καθώς και την έναρξη
υλοποίησης αυτών από την Ένωση Φορέων με την επωνυμία
«Πρωτοβουλία για την επανενταξη των απολυμένων της SPRIDER
STORES A.E. ‘2η Ευκαιρία’» με συνημμένο το Σύμφωνο Αποδοχής
Όρων της ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΒΒΕ / ΙMΕ ΓΣΕBEΕ/ ΚΜΟΠ.
6. Τον Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις.
7. Τον Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄163), όπως ισχύει σήμερα.
8. Την υπ. αριθμ. 1.5188/οικ. 3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με
αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
με θέμα “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου
των
Ενεργειών
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34,
παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που
εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης” και ιδίως του άρθρου 2 αυτής, που
αναφέρεται στο σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher).
9. Tον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 22/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
10. Τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις −
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης».
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11. Το Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111 (ΦΕΚ 18/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της
Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση
Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης»,
της
Σύμβασης
Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ,
με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής
Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.
12. Τον Νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
και ειδικότερα το Άρθρο 26 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων»
13. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» και ειδικότερα το Τμήμα
εννέα της Οδηγίας με τίτλο «ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΚΟΙΝΟ» (1.7. Χώροι διδασκαλίας, 1.7.4. εγκαταστάσεις ξενόγλωσσης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης και φροντιστήρια κλπ).
14. Τον ΝΟΜΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4152, (ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
15. Την υπ΄αριθμ. 121929/Η/31.7.2014 ((ΦΕΚ Β' 2123/01-08-2014)),
Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών
γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση
φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της
αλλοδαπής.
16. Την περίπτωση ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000
«(ΦΕΚ Α΄248) «Κώδικας ΦΠΑ».
17. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην υλοποίηση και
διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων.
18. Το από 10/09/2015, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας
Παιδιού (ΚΜΟΠ), βάσει του οποίου συγκροτήθηκε Ένωση μεταξύ των εν
λόγω Φορέων η οποία θα υλοποιήσει το παρόν Έργο.
19. Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του Έργου.
20. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Έργου.
21. Την Υπ ‘αριθμ. 911/22-7-2016 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του
ΣΒΒΕ με την οποία εγκρίνει τους όρους της παρούσας,
εγκρίνει και εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “SPRIDER
STORES Α.Ε.” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΕΕΤs) ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.1 Ορισμοί
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την εφαρμογή του
συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) κατά την έννοια του άρθρου
2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, (ΑΔΑ: 4ΑΘ3Λ-ΕΟ), όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης σε πρώην εργαζόμενους της Εταιρείας «SPRIDER
STORES Α.Ε.» καθώς και σε νέους ανέργους ηλικίας 15 έως 29 ετών που
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).
Πρόκειται για το μοντέλο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης , σύμφωνα με το οποίο ο
ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον Φορέα που παρέχει το
θεματικό αντικείμενο κατάρτισης, το οποίο έχει προκύψει μετά από τη διάγνωση
των αναγκών του ωφελούμενου, υπό την προϋπόθεση ότι:
α. οι φορείς παροχής της κατάρτισης έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφεξής)
β. τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις
θεματικές ενότητες που προδιαγράφονται από πιστοποιημένα επαγγελματικά
περιγράμματα, καθώς και με βάση τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των
ωφελούμενων.
γ. Ο φορέας κατάρτισης έχει τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών κατάρτισης
του κάθε προγράμματος με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης σύγχρονης και
ασύγχρονης.
Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών του συστήματος
επιταγών κατάρτισης (training voucher) καθώς και άλλων εννοιών της παρούσας
Πρόσκλησης, παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισμοί.
Πρόγραμμα κατάρτισης με επιχορήγηση: οι υπηρεσίες κατάρτισης που θα
παρασχεθούν στους ωφελούμενους από τους πιστοποιημένους από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρόχους κατάρτισης, σύμφωνα με την προκαθορισμένη τιμολόγησή
τους, στο πλαίσιο της παρούσας.
Επιταγή Κατάρτισης (training voucher): Η επιταγή κατάρτισης (κάθε επιταγή
φέρει μοναδικό ατομικό κωδικό) αφορά σε οικονομική αξία ποσού ύψους δύο
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€), το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη
υπηρεσιών κατάρτισης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι από τους
παρόχους κατάρτισης. Ο κωδικός επιταγής κατάρτισης, ο οποίος ταυτίζεται
με τον Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ), δίνεται από τον ΣΒΒΕ μετά από
επικοινωνία με όλους τους ωφελούμενους. Σημειώνεται ότι οι
ωφελούμενοι προέρχονται από την Ενέργεια Α (Επαγγελματική
Συμβουλευτική) στην οποία συμμετείχαν.
Χρόνος ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης: από 11/8/2016 μέχρι
17/8/2016.
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Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα συμμετοχής στη δράση της
κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των έξι ευρώ (6,00€)
ανά ώρα κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων),
συνολικά χίλια οχτακόσια ευρώ (1.800,00€), το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος
της Ενέργειας από τον συντονιστή φορέα της Ένωσης (ΣΒΒΕ) για τη συμμετοχή
του σε πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Μητρώο ωφελούμενων: το Μητρώο, που έχει συγκροτηθεί από πρώην
εργαζόμενους/ες της «SPRIDER STORES Α.Ε.», καθώς και νέους ανέργους ηλικίας
15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(NEETs), οι οποίοι θα λάβουν κωδικό επιταγής κατάρτισης (ή αλλιώς Κωδικό
Αριθμό Συμμετοχής) για να πληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης που θα
παρακολουθήσουν, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, καθώς και το
εκπαιδευτικό επίδομα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, στις δεκατρείς (13)
Περιφέρειες της Ελλάδας, στις οποίες λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας
Sprider Stores AE.
Μητρώο Πιστοποιημένων παρόχων κατάρτισης: το Μητρώο στο οποίο θα
εγγραφούν οι πάροχοι κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να
παρέχουν στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα.
Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου http://www.sci-egf.eu μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψήφιων παρόχων
κατάρτισης.
Πάροχος Κατάρτισης: Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 πάροχος συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το
Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013,
άρθρο 30, παρ. 36 νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.
Επαγγελματικό Περίγραμμα: το σύνολο των βασικών και επιμέρους
επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός
επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.
Θεματικό Αντικείμενο: το αντικείμενο κατάρτισης, το οποίο προσδιορίζεται στην
παρούσα με βάση τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελούμενων και
για το οποίο θα υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης. Το αντικείμενο κατάρτισης θα
συνδέεται και θα συνδυάζεται, όπου αυτό είναι εφικτό, με πιστοποιημένο από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επαγγελματικό περίγραμμα.
Τμήμα/Πρόγραμμα Κατάρτισης: συγκροτείται από έναν αριθμό 5 έως 25
ωφελούμενων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο
πάροχος κατάρτισης μπορεί να συγκροτήσει περισσότερα του ενός τμήματα, με
ωφελούμενους, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων.
Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη ή ασύγχρονη): η από απόσταση διεξαγωγή της
κατάρτισης μέσω διαδικτύου.
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Ειδική ιστοσελίδα: η ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sci-egf.eu , η οποία
αφορά την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα γίνει διαχείριση
δράσεων για την υλοποίηση της Ενέργειας, καθώς και η ενημέρωση των
ενδιαφερομένων για την παρούσα Πρόσκληση και Ενέργεια.
Ενέργεια: Το σύνολο των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της
παρούσας Πρόσκλησης.
Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής
Διαχείρισης: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως ο αρμόδιος
φορέας για την ανάθεση της υλοποίησης της Ενέργειας Β.1 του Έργου.

1.2 Περιγραφή της ενέργειας
1.2.1 Αντικείμενο της Ενέργειας
Το έργο έχει ως στόχο την παροχή έκτακτης υποστήριξης σε απολυμένους
εργαζόμενους της εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», καθώς και σε νέους
ανέργους ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης (NEETs) στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Ελλάδας, στις οποίες
λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας Sprider Stores AE. Οι ωφελούμενοι
διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης σε οποιαδήποτε από τις
παραπάνω διοικητικές περιφέρειες.
Στο πλαίσιο της Ενέργειας Α του Έργου πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη
προσέγγιση για τη δημιουργία και εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για
κάθε ένα άτομο ξεχωριστά, την ενδυνάμωσή του, τον προσανατολισμό του σε
τομείς και δράσεις απασχόλησης και τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων
απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει μέσω των
προγραμμάτων κατάρτισης.
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η Ενέργεια Β και ειδικότερα η
«Ενέργεια Β.1 Επαγγελματική Κατάρτιση» η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης σε, κατ' ανώτατο όριο, 1.105 άτομα, δηλαδή 555
πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «SPRIDER STORES» και 550 νέους ανέργους,
ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(NEETs) και συμμετέχουν στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 20142020.
Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν μέσω επιταγής κατάρτισης σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας.

1.2.2 Αντικείμενα κατάρτισης
Αντικείμενο κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε
προεπιλεγμένα θεματικά αντικείμενα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση ή η
ισχυροποίηση της θέσης των ωφελούμενων - είτε αυτοί είναι άνεργοι είτε
εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας - ή/και η ανοδική κινητικότητά τους
στην αγορά εργασίας. Η επιλογή των θεματικών αντικειμένων πραγματοποιήθηκε
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κατά τη διάρκεια της Ενέργειας Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου,
μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των ωφελουμένων, βάσει
αφενός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και τον ακριβή προσδιορισμό των
προσόντων τους και αφετέρου των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας και
των εξελίξεων/προοπτικών απασχόλησης στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών το καθένα, αφορούν στα
ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:
1. Σύγχρονα

συστήματα

οργάνωσης

και

διοίκησης

επιχειρήσεων

λιανικού εμπορίου
2. Στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων (Β2Β, λιανική πώληση, διαχείριση
αποθεμάτων)
3. Θέματα εξαγωγικού εμπορίου – σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ και
χρήση νέων τεχνολογιών
4. Στελέχη διαδικτυακού marketing και ηλεκτρονικού εμπορίου
5. Οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων
6. Σύγχρονες τεχνικές marketing και επικοινωνίας
7. Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων
8. Υδραυλικές

εγκαταστάσεις

συστημάτων

θέρμανσης,

ψύξης

&

αερισμού με χρήση φυσικού αεριού και ανανεώσιμων πηγών
ενεργείας
9. Εργασίες μεταφορών και φορτοεκφορτώσεων
10.Στελέχη τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων
11.Διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
12.Στελέχη οικοτουριστικών επιχειρήσεων
13.Υπάλληλος υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών σε ξενοδοχειακές
μονάδες
14.Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου τουριστικών επιχειρήσεων
15.Υπάλληλος τμήματος ορόφων και λινοθήκης
16.Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
εστίασης
17.Διαδικτυακές υπηρεσίες – Συνεργατικά εργαλεία –Ανάπτυξη και
διαχείριση ιστοσελίδων
18.Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
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1.2.3 Μητρώο Παρόχων κατάρτισης
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης πιστοποιημένους από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που πληρούν υποχρεωτικά και σωρευτικά τα κριτήρια του
Κεφ. 5 του παρόντος, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν
στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης που θα συγκροτήσει ο ΣΒΒΕ σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης μπορούν να εγγραφούν οι πιστοποιημένοι
πάροχοι κατάρτισης υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα
διαδικασία, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.sci-egf.eu έως την Τρίτη 09
Αυγούστου 2016. Το Μητρώο με τους εγκεκριμένους παρόχους θα αναρτηθεί
στην παραπάνω ιστοσελίδα την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016.

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

1.2.5 Υλοποίηση της Ενέργειας – Σύστημα επιταγών κατάρτισης
Κάθε ωφελούμενος που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων δικαιούται να
λάβει προσωπική επιταγή κατάρτισης με την οποία αποκτά το δικαίωμα να
καταρτιστεί σε θεματικό αντικείμενο που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές του
ανάγκες και σε πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει από το σχετικό Μητρώο
παρόχων κατάρτισης.
Μέσω της επιταγής ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί από τον ΣΒΒΕ για τις
υπηρεσίες κατάρτισης που θα παράσχει στον ωφελούμενο. Επίσης, ο ΣΒΒΕ θα
καταβάλλει στους ωφελούμενους, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και των
διαδικασιών που ορίζονται στην παρούσα, το εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο επίσης
χρηματοδοτείται από την παρούσα Ενέργεια.

1.2.6 Ενημέρωση των
παρόχων κατάρτισης)

ενδιαφερόμενων

(ωφελουμένων

και

Η ενημέρωση προς τους ωφελούμενους θα πραγματοποιηθεί από τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο οποίος αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους
ωφελούμενους για την έναρξη της Ενέργειας της κατάρτισης και να τους καλέσει
για την παραλαβή του προσωπικού Κωδικού Αριθμού Συμμετοχής (ΚΑΣ).
Κάθε περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (ωφελούμενων και παρόχων
κατάρτισης) για την ενέργεια, θα γίνεται και μέσα από την ιστοσελίδα του έργου
http://www.sci-egf.eu. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρίζονται στην
ανωτέρω ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.
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1.2.7 Διάρκεια της Ενέργειας
Η κατάρτιση έχει συνολική διάρκεια 300 ώρες.
Ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της ενέργειας
ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2016, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν
σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

1.2.8 Προϋπολογισμός
ωφελούμενων

–

Γεωγραφική

κατανομή

–

Αριθμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ενέργειας (συμπεριλαμβανόμενων και των
εκπαιδευτικών επιδομάτων) δεν θα υπερβεί το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων
εξακοσίων σαράντα μία χιλιάδων ευρώ (4.641.000,00 €).
Το ωριαίο κόστος της κατάρτισης ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των οκτώ
ευρώ (8,00€ μη συμπεριλαμβανόμενου του εκπαιδευτικού επιδόματος) και η
οικονομική αξία της επιταγής κατάρτισης ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €) περιλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων και εξόδων.
Το ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο
ποσό των έξι ευρώ (6,00€) και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο στο
ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00€) περιλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων.
Το έργο έχει ως στόχο την παροχή έκτακτης υποστήριξης σε απολυμένους
εργαζόμενους της εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», καθώς και σε νέους
ανέργους ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης (NEETs) στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Ελλάδας, στις οποίες
λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας Sprider Stores AE.
Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε, κατ'
ανώτατο όριο, 1.105 άτομα, δηλαδή 555 πρώην εργαζόμενους της εταιρείας
«SPRIDER STORES» και 550 νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) και συμμετέχουν
στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

1.3 Γενικοί όροι:
1. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με
οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο στη διαδικασία αυτής.
2. Η συμμετοχή στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, συνεπάγεται
την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.
3. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο της παρούσας συνιστά
εξουσιοδότηση προς τον ΣΒΒΕ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος.
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4. Ο ΣΒΒΕ θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας
και πληροφόρησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο1 και τους όρους
της παρούσας.
5. Ο ΣΒΒΕ και η Αρχή Διαχείρισης επιφυλάσσονται για τη διενέργεια ελέγχων
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από όσους συμμετέχουν στη
διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα 2.
6. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Οι ωφελούμενοι που εντάχθηκαν στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν
αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα
και οφείλουν να τηρούν τις ανάλογες διαδικασίες για την άσκησή τους.
8. Οι πάροχοι κατάρτισης που θα ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης
υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», όπως
ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής
Προστασίας
«Τροποποίηση
και
κωδικοποίηση
της
υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με
αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο
Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των
Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή
το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού
1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης» καθώς και
αποκλειστικά τα δικαιώματα που ορίζονται στην παραπάνω και στην παρούσα.
9. Κατευθύνσεις και οδηγίες καθώς και διαδικασίες θα καταχωρούνται από τον
ΣΒΒΕ και την Αρχή Διαχείρισης, εφόσον υφίστανται, στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.sci-egf.eu και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική.
10. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της
Ενέργειας με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την
υλοποίησή της, τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου, τον
οποίο οφείλουν να τον έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.
11. Ο ΣΒΒΕ καταβάλει την αμοιβή των παρόχων κατάρτισης καθώς και
το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελούμενων υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν χορηγηθεί στον ΣΒΒΕ από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές
πιστώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της
Ενέργειας Β.

Και ειδικότερα τα Άρθρα 7 και 8 της με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος
Β/27-07-2015) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Σύστημα
Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020».
2
Και ειδικότερα το Άρθρο 20 της με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-072015) ΚΥΑ.
1
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2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2.1 Μητρώο Ωφελουμένων, δικαίωμα συμμετοχής στο
μητρώο
Το Μητρώο Ωφελουμένων έχει συγκροτηθεί από τους φορείς της Ένωσης για τους
ωφελούμενους που συμμετέχουν στο πλαίσιο του Έργου «Υλοποίηση Ενεργειών
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES Α.Ε.».

2.2 Συμφωνητικό συμμετοχής
Κάθε ωφελούμενος που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων οφείλει να
υπογράψει συμφωνητικό με πάροχο κατάρτισης, όπου θα αναφέρονται οι όροι και
οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων προκειμένου να συμμετέχουν στην Ενέργεια
της κατάρτισης και να παραλάβουν τον Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ). Οι
ωφελούμενοι θα πρέπει να παραλάβουν τον ΚΑΣ από τις 03 Αυγούστου
2016 έως και τις 11 Αυγούστου 2016.

2.3 Διαγραφή Ωφελούμενου
Σε περίπτωση διαγραφής Ωφελούμενου από τον πίνακα του Μητρώου
Ωφελουμένων, δεν καταρτίζεται νέος πίνακας Ωφελουμένων αφού η Ενέργεια
αφορά συγκεκριμένους ωφελούμενους, όσους δηλαδή συμμετέχουν στις ενέργειες
του Έργου «Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF/2014/009 EL/SPRIDER
STORES Α.Ε.», το οποίο υλοποιεί η Ένωση ως φορέας εκχώρησης αρμοδιοτήτων
της Αρχής Διαχείρισης. Διαγραφή ωφελούμενου από το Μητρώο Ωφελουμένων
γίνεται σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος ενίσχυσης και ακύρωσης της
επιταγής σύμφωνα με το κεφ. 3.5 της παρούσας.
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3. ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)
3.1
Χαρακτηριστικά
Οικονομική αξία

της

Επιταγής

Κατάρτισης

–

Ο κωδικός επιταγής κατάρτισης ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία,
ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 ευρώ), με αποκλειστικό σκοπό
την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης που θα παρασχεθούν στους
Ωφελούμενους από τα μέλη Μητρώου Παρόχων κατάρτισης, κατά τους όρους της
παρούσας.
Η αξία που ενσωματώνει η επιταγή κατάρτισης αποτελεί την αμοιβή του παρόχου
κατάρτισης για τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καταβάλλεται σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας. Ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται να επιδιώξει, να
αναζητήσει ή να λάβει αμοιβή υπό άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή
αποζημίωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

3.2 Καλυπτόμενα κόστη από την επιταγή κατάρτισης
Α. Η αξία της επιταγής κατάρτισης αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα που θα
καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης - μέλος του Μητρώου παρόχων κατάρτισης για την παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης προς τον Ωφελούμενο.
Β. Το αντάλλαγμα αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης και όλες
ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των
υπηρεσιών του και ιδίως:
 τις αμοιβές των εκπαιδευτών και των εποπτών τηλεκατάρτισης (όπου
απαιτείται), με τους οποίους ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να συμβληθεί
για την παροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της παρούσας,
 τις αμοιβές των εκπαιδευτών, με τους οποίους ο πάροχος κατάρτισης
οφείλει να συμβληθεί για την παροχή της πρακτικής άσκησης με τη μέθοδο
των case studies κατά τους όρους της παρούσας ή/και την αμοιβή των
επιχειρήσεων ή/και των εκπαιδευτών πρακτικής, σε περίπτωση που η
πρακτική άσκηση διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, όπου
απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
 δαπάνες ημιδιατροφής των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής
και δαπάνες μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της
πρακτικής, όπου απαιτείται.
 το κόστος της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης,
 τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το
οποίο θα λάβει ο καταρτιζόμενος Ωφελούμενος και βαρύνουν τον πάροχο
κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»’. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε
ποσοστό ύψους 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος, δηλαδή σε
εκατόν δέκα έξι ευρώ και δέκα λεπτά (116,10€) συνολικά ανά άνεργο
καταρτιζόμενο Ωφελούμενο. Στις λοιπές περιπτώσεις ωφελούμενων ισχύει
ό,τι προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Αρθρ. 5.14).
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3.3 Όροι και Διαδικασία χορήγησης και παραλαβής της
επιταγής κατάρτισης
Ο κωδικός επιταγής κατάρτισης (training voucher) ή αλλιώς ΚΑΣ, θα δοθεί στους
ωφελούμενους από τον ΣΒΒΕ.

3.4 Ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης
Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να εγγραφεί σε πάροχο κατάρτισης, και ως εκ
τούτου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισής του από τις 11 Αυγούστου
2016, έως και τις 17 Αυγούστου 2016.
Η Ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται αυτόματα με την υπογραφή της σύμβασης
μεταξύ του καταρτιζόμενου και του παρόχου κατάρτισης, ο οποίος είναι μέλος του
Μητρώου παρόχων κατάρτισης. Οι συμβάσεις αυτές θα πρέπει να αποσταλούν σε
φυσικό αρχείο το αργότερο έως τις 19 Αυγούστου 2016 στον ΣΒΒΕ, μαζί με
τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ωφελουμένων.
Μαζί με την αποστολή των συμβάσεων και των συγκεντρωτικών καταστάσεων
ωφελουμένων, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει έντυπα τη δήλωση
έναρξης τμήματος/προγράμματος κατάρτισης. Εάν παρέλθει η παραπάνω
προθεσμία λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου και παρόχου
κατάρτισης. Οι προθεσμίες των παραπάνω παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται
για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με απόφαση του ΣΒΒΕ που θα
ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα.
Ειδικά για το μέρος της κατάρτισης που αφορά στην πρακτική άσκηση, ο πάροχος
οφείλει να υποβάλλει 5 ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής συμφωνητικά με
αδειοδοτημένες δομές, στην περίπτωση που δε διαθέτει ίδιες δομές, για την
υλοποίηση της πρακτικής με τη μορφή των case studies ή συμφωνητικά με
επιχειρήσεις πρακτικής, όπου απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

3.5 Απώλεια δικαιώματος ενίσχυσης – ακύρωση επιταγής
κατάρτισης
Α. Εάν ο Ωφελούμενος δεν παραλάβει τον ΚΑΣ εντός της προθεσμίας χάνει το
δικαίωμα ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελούμενων.
Β. Επίσης, εάν παρέλθει άπρακτο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα χωρίς να
παραληφθεί ο κωδικός επιταγής κατάρτισης και να ενεργοποιηθεί κατά τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 3.4, ο κωδικός της επιταγής ακυρώνεται και ο
Ωφελούμενος διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελούμενων.
Γ. Εάν κάποιος-α απωλέσει την ιδιότητα του ωφελούμενου στο Έργο «Υλοποίηση
Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση» διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουμένων και
ο κωδικός της επιταγής κατάρτισής του ακυρώνεται, εάν έχει ήδη παραχθεί.
Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να τροποποιούνται για
αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με απόφαση του ΣΒΒΕ μετά από τη
σύμφωνη γνώμη της Αρχής Διαχείρισης, που θα ανακοινώνεται στην ειδική
ιστοσελίδα (http://www.sci-egf.eu ).
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
4.1 Εκπαιδευτικό επίδομα – Προϋποθέσεις λήψης - Αξία
Κάθε ωφελούμενος, εφόσον ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης (κεφ. 7.5)
δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο έχει συνολική αξία χιλίων
οχτακοσίων ευρώ (1.800,00€) περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων.

4.2 Όροι και διαδικασία καταβολής του εκπαιδευτικού
επιδόματος
Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον Ωφελούμενο θα γίνει από τον
ΣΒΒΕ. Η καταβολή θα γίνει με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό
που τηρεί ο Ωφελούμενος, σε Πιστωτικό Ίδρυμα, και τον οποίο έχει δηλώσει στον
ΣΒΒΕ κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο Έργο.
Σημείωση: Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον ωφελούμενο από τον
ΣΒΒΕ θα πραγματοποιηθεί μετά την καταβολή των αντίστοιχων πόρων από την
Αρχή Διαχείρισης στον ΣΒΒΕ.
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5. ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

-

5.1 Δικαίωμα
κατάρτισης

στο

συμμετοχής

ΜΗΤΡΩΟ
Μητρώο

ΠΑΡΟΧΩΝ
Παρόχων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης και επομένως δικαίωμα
υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης
που θα συγκροτήσει ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της παρούσας, έχει:
Α. Α.1) Κάθε πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ο οποίος είναι
αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου 2, σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5
και σύμφωνα με το Ν.4111//2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ή Ενώσεις
Παρόχων Κατάρτισης που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια.
Α.2) Κάθε Πάροχος Κατάρτισης θα πρέπει στις δομές του να διαθέτει
προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)
«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
Ειδικότερα για τα Κ∆ΒΜ1 απαιτείται να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο της
πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ για πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Α.3) Κάθε πάροχος κατάρτισης που θα υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής υποχρεωτικά
θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις σωρευτικά :
I.
II.

Να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο
τηλεκατάρτισης, την τελευταία πενταετία.
Να παρέχει κατάλληλη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης στην οποία θα
περιέχονται το σύνολο των αντικειμένων κατάρτισης της παραγράφου
1.2.2.

Β. Οι πάροχοι κατάρτισης που θα περιληφθούν στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης
μπορούν
να
υλοποιήσουν
προγράμματα
κατάρτισης
αποκλειστικά
σε
πιστοποιημένες δομές σύμφωνα με τον Ν.4093/2012, όπως ισχύει σήμερα.
Γ. Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης συνιστά ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των όρων της παρούσας, οι οποίοι αποτελούν υποχρεωτικό
και αποκλειστικό περιεχόμενο της σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ του
παρόχου κατάρτισης και του ωφελούμενου, εφόσον ο πάροχος κατάρτισης
περιληφθεί στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης.
Δ. Οι πάροχοι κατάρτισης, που θα ενταχθούν στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης
για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα
υπέχει θέση και έχει τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου» όπως ορίζονται
στην υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ‟αρ.οικ.55582/1933/2008
(ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ
1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και
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Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΣ ή το ΕΣΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος
2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (20072013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις
κατάρτισης», καθώς και περιοριστικά τα δικαιώματα, που ορίζονται στην παραπάνω
και στην παρούσα.
Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι όλες οι Ενέργειες στοχεύουν στην υλοποίηση των
ειδικότερων δράσεων που αφορούν την παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης
στα απολυμένα άτομα της εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.» καθώς και στους
νέους ανέργους ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), πρέπει να διέπονται από τις αρχές και τους
κανόνες που, μεταξύ άλλων, έχουν σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη, τον
εντοπισμό και την άμεση θεραπεία συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να
προκύψουν κατά τη διεξαγωγή ολόκληρης της διαδικασίας ανάθεσης του Έργου,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, της
κατάρτισης των σχετικών εγγράφων, προσκλήσεων κλπ., της επιλογής των
Παρόχων και της υπογραφής των συμβάσεων ανάθεσης του Έργου, ούτως ώστε
να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση
μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.
Για τη διασφάλιση των ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι ασυμβίβαστη η συμμετοχή
των ΚΔΒΜ 1 και 2 των Φορέων της Ένωσης «ΣΒΒΕ/ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ/ΚΜΟΠ» στο
Μητρώο Παρόχων της παρούσας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υποψήφιου
παρόχου, που είτε ο ίδιος ή τα μέλη της διοικήσεώς του συνδέονται με
οποιοδήποτε τρόπο, με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν μέλη του
προσωπικού της Ένωσης «ΣΒΒΕ/ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ/ΚΜΟΠ» ή αποτελούν μέλη των
οργάνων της διοίκησής οποιουδήποτε εκ των τριών φορέων της Ένωσης ή
βρίσκονται σε σχέση συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού με τα πρόσωπα των δύο
προηγούμενων κατηγοριών, ώστε να μην θιγεί η αμερόληπτη και αντικειμενική
επιλογή των παρόχων κατάρτισης και να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των
οικονομικών φορέων.
Επιπλέον των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητώς σε όλους τους Παρόχους
Κατάρτισης να ακολουθήσουν οποιαδήποτε επιθετική, παρελκυστική και
αθέμιτη πρακτική για την προσέλκυση ωφελουμένων και ιδίως να
χρησιμοποιήσουν αθέμιτες μορφές διαφήμισης και πρόσθετες παροχές
που είναι ικανές να διαταράξουν την ελευθερία της βούλησης των
ωφελουμένων ώστε να επιλέξουν Πάροχο Κατάρτισης με γνώμονα το
κέρδος και όχι την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων και
υπηρεσιών, καθώς και να παραβιάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των
Νόμων περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν. 146/1994), περί προστασίας του
καταναλωτή (Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), καθώς και
τον Νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997,
ως ισχύει).
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Στις περιπτώσεις που ο φορέας διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις εκ
μέρους των παρόχων, διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τα στοιχεία στην
Αρχή Διαχείρισης, καθώς και στις αρμόδιες Ανεξάρτητες Αρχές ήτοι, στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την περαιτέρω αξιολόγησή τους.

5.2 Υποβολή από τον πάροχο κατάρτισης Αίτησης
Συμμετοχής/Δικαίωμα
Συμμετοχής
Όροι
και
Προϋποθέσεις
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων
και να παρέχει στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες κατάρτισης της παρούσας
Πρόσκλησης πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συμμετοχής»
ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα http://www.sci-egf.eu. Η Αίτηση Συμμετοχής
επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, όλα της τα πεδία είναι υποχρεωτικά και
περιλαμβάνει:
1. Τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ,
∆ΟΥ, Κωδικός Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή αριθμός αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
2. Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
Α∆Τ, ΑΦΜ, ∆ΟΥ).
3. Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο Πάροχος Κατάρτισης, την οποία και θα
συνδέσει (link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.sci-egf.eu .
4. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου κατάρτισης (IBAN,
Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του από την Αναθέτουσα
Αρχή για τις υπηρεσίες κατάρτισης που θα παράσχει στο πλαίσιο της
παρούσας.
Κάθε πάροχος κατάρτισης που θα υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής θα λάβει
ειδοποίηση στο mail του σχετικά με την επιτυχή ή όχι υποβολή αυτής.

5.2.1 Συνοδευτικά δικαιολογητικά της υποβολής αίτησης παρόχου
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της παραπάνω αίτησης, κάθε πάροχος θα πρέπει
να αποστείλει στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε έντυπη
μορφή σε σφραγισμένο φάκελο, και έως την Παρασκευή 05 Αυγούστου 2016, και
ώρα 17:00, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Υπογεγραμμένη Αίτηση όπως υποβλήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα.
2. Ισχύουσα Άδεια ΕΟΠΠΕΠ.
3. Φορολογική ενημερότητα του παρόχου σε ισχύ.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα του παρόχου σε ισχύ.
5. Φωτοτυπία του λογαριασμού του παρόχου όπου φαίνεται το ΙΒΑΝ.
6. Προς απόδειξη του σημείου Α.3 Ι της παραγράφου 5.1 Βεβαίωση Ολοκλήρωσης
φυσικού αντικειμένου υποέργου από αντίστοιχη Αναθέτουσα Αρχή.
7. Προς απόδειξη του σημείου Α.3 II της παραγράφου 5.1 δήλωση συνδέσμου
(link) καθώς και κωδικούς πρόσβασης ώστε να αποκτήσει η Αναθέτουσα Αρχή
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και να αξιολογήσει την επάρκεια
των ψηφιακών μαθημάτων ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων κάθε
προγράμματος κατάρτισης.
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Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:
Δικαιολογητικά ΚΔΒΜ
Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ.: …
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Β.1 –
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “SPRIDER STORES ΑΕ”
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΕΕΤs)
Αναθέτουσα Αρχή:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλατεία Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη 54625
7ος Όροφος
Αιτήσεις συμμετοχής στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης μπορούν να υποβάλλονται
μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.sci-egf.eu έως την Τρίτη 09
Αυγούστου 2016 και ώρα 17:00.
Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά (σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο) θα
πρέπει να υποβληθούν και να έχουν παραληφθεί από τον ΣΒΒΕ έως την Τρίτη 09
Αυγούστου 2016 και ώρα 17:00 με ευθύνη του αποστολέα.
Το Μητρώο με τους εγκεκριμένους παρόχους θα αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα
στις 11 Αυγούστου 2016.
Η έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί να γίνει το
αργότερο έως τις 23 Αυγούστου 2016.
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να διατηρεί όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν
το δικαίωμα συμμετοχής του, σύμφωνα με την παρούσα, προκειμένου να είναι
προς διάθεση για έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς. Τα μέλη του Μητρώου
παρόχων κατάρτισης υποχρεούνται για όσο διάστημα είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο να πληρούν ανωτέρω προϋποθέσεις εγγραφής τους και να εκπληρώνουν
τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.3
Διαδικασία
κατάρτισης

Ένταξης

στο

Μητρώο

παρόχων

Τα στοιχεία των παρόχων κατάρτισης που υποβάλουν Αίτηση συμμετοχής θα
ελέγχονται από τον ΣΒΒΕ τόσο ως προς την πληρότητά τους, όσο και ως προς την
ακρίβειά τους, σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Οι πάροχοι κατάρτισης εντάσσονται στο Μητρώο παρόχων κατάρτισης και τα
στοιχεία τους αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα της Ενέργειας εφόσον
διαπιστωθεί η ακρίβεια και η πληρότητα των στοιχείων που υπέβαλαν. Οι
εγγεγραμμένοι πάροχοι στο Μητρώο Παρόχων παρουσιάζονται με τη μορφή
πινάκων και δημοσιεύονται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.sci-egf.eu.
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5.4 Διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για
κατάρτισης - μέλος του Μητρώου

κάθε

πάροχο

Α. Στην ειδική ιστοσελίδα της Ενέργειας για κάθε πάροχο κατάρτισης – μέλος του
Μητρώου θα αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 Η ονομασία - επωνυμία του παρόχου κατάρτισης.
 Κωδικός πιστοποίησής του ή άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 Το/α αντικείμενο/α κατάρτισης που ο πάροχος κατάρτισης προτίθεται να
υλοποιήσει.
 Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας ανά δομή (ταχυδρομική
διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.).
Β. Κάθε πάροχος κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο, με αποκλειστική του
ευθύνη, επιμελείται υποχρεωτικά την σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την
οποία έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στην Ενέργεια, ώστε να είναι
διαθέσιμες, μέσω αυτής, λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους
ενδιαφερόμενους.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης
δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και η Ένωση
δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

5.5 Διαγραφή παρόχου κατάρτισης - Μέλος του Μητρώου
Σε περίπτωση διαγραφής παρόχου κατάρτισης από το Μητρώο, αναρτάται σχετική
ανακοίνωση στην ειδική ιστοσελίδα http://www.sci-egf.eu. Διαγραφή παρόχου
κατάρτισης από το Μητρώο παρόχων κατάρτισης συντελείται στην περίπτωση μη
τήρησης των όρων της παρούσας.
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6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
Η εξατομικευμένη προσέγγιση και η δημιουργία συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για
τους ωφελούμενους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας “SPRIDER STORES Α.Ε.”
καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), προσδιόρισαν τις συγκεκριμένες
απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν μέσω
προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες
της Ελλάδας, στις οποίες λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας Sprider Stores
AE.
Μέσω της κατάρτισης στα θεματικά αντικείμενα που
επιδιώκεται για τους ωφελούμενους να αποκτήσουν
δεξιότητες και στάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι
διευκολύνουν την πρόσβαση ή την ισχυροποίηση ή την
στην αγορά εργασίας.

περιγράφονται παρακάτω
τις απαραίτητες γνώσεις,
προϋποθέσεις εκείνες που
ανοδική κινητικότητά τους

6.1 Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης
Τα θεματικά αντικείμενα για τα οποία θα πραγματοποιηθούν προγράμματα
κατάρτισης είναι δεσμευτικά καθώς προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των
εκπαιδευτικών
αναγκών
των
ωφελούμενων,
βάσει
των
ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι
απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους.
Η διάρκεια κάθε προγράμματος τηλεκατάρτισης, σύγχρονης και ασύγχρονης, σε
συνδυασμό με την πρακτική άσκηση, ορίζεται συνολικά σε τριακόσιες (300) ώρες,
στις οποίες περιλαμβάνονται:
- Το θεωρητικό μέρος, το οποίο σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να
συναρτάται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και να αποτελεί το 80% του
συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης, θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της
τηλεκατάρτισης. Από τις 240 ώρες του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης που θα
διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, οι 40 ώρες θα αφορούν σε σύγχρονη
τηλεκατάρτιση και οι 200 ώρες σε ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.
- Το πρακτικό μέρος (κατάρτιση στην τάξη) το οποίο θα καλύπτει το 20%
αντίστοιχα των συνολικών ωρών του προγράμματος, ήτοι 60 ώρες. Η πρακτική
άσκηση θα υλοποιηθεί με τη μορφή «case studies», προσομοιώσεων και projects
σε συνάφεια με το αντικείμενο κάθε προγράμματος κατάρτισης. Η πρακτική θα
πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων (ίδιες ή ενοικιαζόμενες).
Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η πρόσβαση ενός ωφελούμενου στη δομή
κατάρτισης όπου διενεργείται η πρακτική άσκηση του τμήματός του, είναι δυνατή
η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις συναφείς με το εκπαιδευτικό
αντικείμενο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωση διδακτικών
ενοτήτων που να αφορούν:
 την προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας (τεχνικές
σύνταξης
βιογραφικού,
ανάπτυξη
προσωπικής
στρατηγικής,
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επαγγελματικός
προσανατολισμός,
τρόποι
εξεύρεσης
εργασίας,
προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, βασικές αρχές για εκκίνηση
επιχειρηματικότητας κ.α.),
την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
την ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης,
τις βασικές αρχές του εργατικού δικαίου, καθώς και
τη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ.

Η συνολική διάρκεια των προαναφερθεισών υποχρεωτικών εκπαιδευτικών
ενοτήτων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% και μέχρι 10% στο
σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους κάθε προγράμματος κατάρτισης.

6.2 Εκπαιδευτικοί όροι
Οι πάροχοι κατάρτισης οι οποίοι θα ενταχθούν στο Μητρώο παρόχων θα πρέπει,
μεταξύ άλλων, να εξειδικεύουν το περιεχόμενο κάθε αντικειμένου κατάρτισης που
προτίθενται να υλοποιήσουν και να διαμορφώσουν τη διδακτέα ύλη.
Η εξειδίκευση και ανάπτυξη κάθε προγράμματος θα πρέπει να συνδέεται και να
συνδυάζεται, όπου αυτό είναι εφικτό, με πιστοποιημένο από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επαγγελματικό περίγραμμα ως προς τις θεματικές ενότητες, τις
απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες καθώς και την αξιολόγηση αυτών,
λαμβανομένων υπόψη των ενδεικτικών τρόπων αξιολόγησης που περιγράφονται
στο εν λόγω επαγγελματικό περίγραμμα.

6.2.1 Υποδομές κατάρτισης
Η θεωρητική κατάρτιση θα υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης που
θα διαθέτει ο κάθε πάροχος σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή των case studies σε
αδειοδοτημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ δομές παρόχων (ΚΔΒΜ1 ή ΚΔΒΜ2), οι οποίες
διαθέτουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ
79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για
Όλους».

6.2.2 Τηλεκατάρτιση
Το σύνολο των ωρών (240) της θεωρητικής κατάρτισης των προγραμμάτων θα
υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών τηλεκατάρτισης
(ενδεικτικά προδιαγραφές συστημάτων, υποδομών και τεχνικής υποστήριξης
τηλεκατάρτισης, προδιαγραφές μαθημάτων, καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων
(reports) κλπ) καθορίζονται ως εξής:
 Η τηλεκατάρτιση πρέπει να υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου
Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο να έχει κατ’ ελάχιστον
τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:
o Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών,
εποπτών
τηλεκατάρτισης,
καταρτιζόμενων),
ελεγχόμενη
πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης
(user authentication), απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων
χρηστών, οργάνωση καταρτιζόμενων σε ψηφιακή τάξη
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o

o



Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των
χρηστών, πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον διεπαφής του
συστήματος
Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (reports)

Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να αποτελείται από ένα Σύστημα Ασύγχρονης
Τηλεκατάρτισης
σε
κατάσταση
πλήρους
διαλειτουργικότητας
(integrated).
Οι πάροχοι κατάρτισης, υποχρεούνται κατά την εγγραφή τους στο
μητρώο, να ενημερώσουν την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή τον ΣΒΒΕ,
αναφορικά με την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας
τηλεκατάρτισης που έχουν επιλέξει καθώς επίσης και να παρέχουν
στοιχεία πρόσβασης (ιστοσελίδα, όνομα χρήστη, συνθηματικό
πρόσβασης) προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος του Συστήματος
καθώς και του Εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, καλύπτει τις 200 από το σύνολο των ωρών
κατάρτισης του προγράμματος, και θα υλοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου
συστήματος τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) το οποίο θα πρέπει να αποτελείται
απαραιτήτως από Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης – Learning Management
System (LMS), η οποία πρέπει να περιέχει:
I. Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Learning Content
Management System (LCMS)
II. Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων - Authoring Tool
Οι εφαρμογές μπορούν να προσληφθούν από το χρήστη ως ένα ενιαίο
ομογενοποιημένο περιβάλλον ή ως διακριτά τμήματα συμβατά μεταξύ τους. Το
περιβάλλον του Συστήματος πρέπει απαραιτήτως να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Το μέρος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης θα υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία
εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου μέσω του Διαδικτύου σε χώρους επιλογής του
καταρτιζομένου.
Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα
τηλεκατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είτε από δικό τους χώρο είτε από
χώρους που θα διαθέτει ο Πάροχος κατάρτισης, οι οποίοι θα είναι αίθουσες
πιστοποιημένες στην Πληροφορική.
Σύγχρονη τηλεκατάρτιση
Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση, καλύπτει τις 40 από το σύνολο των ωρών κατάρτισης
του προγράμματος και θα στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης
και εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων επιτρέποντας ο επιμορφωτής και οι
καταρτιζόμενοι να βρίσκονται μεν σε διαφορετικούς χώρους αλλά στον ίδιο χρόνο,
λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση.
Θα πρέπει να υποστηρίζεται η οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγματικού χρόνου
ή αίθουσας διδασκαλίας με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστές,
κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και
λογισμικό τηλεδιάσκεψης) ώστε οι καταρτιζόμενοι που δεν βρίσκονται στον ίδιο
χώρο με τον επιμορφωτή τους να μπορούν να έχουν φωνητική και οπτική
επικοινωνία τόσο μαζί του όσο και με καταρτιζόμενους που βρίσκονται επίσης σε
διαφορετικούς χώρους. Εκτός από τη μετάδοση εικόνας και τη φωνητική
επικοινωνία, τα συστήματα τηλεδιάσκεψης μπορούν να υποστηρίζουν και
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εφαρμογές όπως είναι η διαμοίραση εφαρμογών και κειμένων (application and
document sharing) και ο ηλεκτρομαγνητικός πίνακας (electronic board). Οι
καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χώρους συζήτησης (chat rooms) για
να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν για την εκπόνηση κοινών
εργασιών.
Τεχνικές προδιαγραφές
Το σύστημα τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τις
προδιαγραφές των διεθνών προτύπων SCORM (SCORM-conformant), AICC (AICCcompliant/certified, Section 508-compliant) τόσο ως προς την πλατφόρμα όσο και
ως προς το περιεχόμενο, σε επίπεδο "συμμόρφωσης" (compliant).
Η πρόσβαση στο Ο.Σ.Τ.Κ. θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου από κεντρικό δικτυακό
τόπο τύπου portal, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαπίστευση των χρηστών
(καταρτιζόμενων) οι οποίοι θα διαθέτουν ονομαστικές άδειες πρόσβασης
τουλάχιστον για το διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης όπου θα
μπορούν να έχουν εποπτεία όλης της μαθησιακής τους πορείας.
Σε κάθε περίπτωση το Ο.Σ.Τ.Κ θα πρέπει να λειτουργεί ικανοποιητικά με τις
συνήθεις τηλεπικοινωνιακές γραμμές, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των
καταρτιζόμενων από τους προσωπικούς υπολογιστές τους.
Το Σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα διαχείρισης και ταυτόχρονης χρήσης
τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των χρηστών που έχει αναλάβει. Οι χρήστες
θα μπορούν μέσα από το Σύστημα, 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).
Κάθε χρήστης του Συστήματος (διαχειριστής, εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, κλπ.),
ανάλογα με το ρόλο και τα δικαιώματά του, θα μπορεί μέσα από ένα ενιαίο
περιβάλλον να διαχειρίζεται τα επιμέρους εργαλεία του Συστήματος.
Το σύστημα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον δυνατότητες για σχεδιασμό
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαχείριση των εργασιών των καταρτιζόμενων
(ανάθεση, υποβολή, διόρθωση, βαθμολόγηση εργασιών κ.α.), επέκταση της
λειτουργικότητάς του με προσθήκη – παραμετροποίηση αρθρωμάτων (modules),
φόρτωση ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων μορφών.
Καταγραφή της πορείας και των ενεργειών του καταρτιζόμενου και εξαγωγή
αναφορών (reports)
Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής της πορείας και των
ενεργειών του καταρτιζόμενου (tracking) καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου
εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών
(reports) οι οποίες θα αποτυπώνουν την εκπαιδευτική πορεία του καταρτιζόμενου.
Οι αναφορές (reports) που θα παράγονται από το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να περιέχουν
τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
Χρονική καταγραφή της πρόσβασης κάθε καταρτιζόμενου στο Σύστημα (ημέρα,
ώρα, χρονική διάρκεια κ.α.).
Καταγραφή της μαθησιακής πορείας κάθε καταρτιζόμενου μέσω των τεστ
αξιολόγησης και άλλων τεστ αυτό-αξιολόγησης που θα παρέχει το Σύστημα.
Συγκεντρωτικά στοιχεία της πρόσβασης των καταρτιζόμενων στο Σύστημα, σε
επίπεδο προγράμματος.
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Εκπαιδευτικοί όροι
Σε κάθε Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Εκπαιδευτών,
εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, οι οποίοι θα
παρακολουθούν ομάδα με ανώτατο όριο 25 καταρτιζόμενους. Οι Εκπαιδευτές θα
επιλύουν απορίες και θα υποστηρίζουν εκπαιδευτικά τους καταρτιζόμενους.
Οι Εκπαιδευτές υποστηρίζονται ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο από Επόπτες
Τηλεκατάρτισης. Οι Επόπτες δρουν επικουρικά με τους Εκπαιδευτές του
προγράμματος (κυρίως ως προς την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την επίλυση
αποριών τεχνικής φύσεως, πλην αυτών που αφορούν αποκλειστικά στο
εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας) προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή
διεξαγωγή της τηλεκατάρτισης και δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένοι από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το πρόγραμμα, που θα υποβάλλει ο Πάροχος Υπηρεσιών Κατάρτισης, καθορίζει τις
ώρες εβδομαδιαίας μελέτης, το συνολικό χρονοδιάγραμμα των σπουδών, τις
μορφές επικοινωνίας Εκπαιδευτή και των καταρτιζόμενων.
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί
κατά τη διάρκεια της τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να είναι
διαδραστικό – αλληλεπιδραστικό, επ’ ουδενί δε θεωρείται πλήρης η
παρακολούθηση εκπαίδευσης μέσω της λήψης (download) ή της απλής ανάγνωσης
αναρτημένων ψηφιοποιημένων εγγράφων (Word, PowerPoint, PDF, κ.α.). Το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει επίσης να χαρακτηρίζεται από ποικιλία, να
προσφέρει δυνατότητες εύκολης πλοήγησης, να δίνει έμφαση στη διασφάλιση της
κατανόησης και στην ενεργητική συμμετοχή. Επιπρόσθετα να υποστηρίζει τη
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και να ενισχύει τη διερευνητική και
συνεργατική μάθηση. Από την άλλη μεριά, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει 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 (softwaresimulations).
Τέλος τα μαθήματα πρέπει απαραιτήτως να διατίθενται στην ελληνική γλώσσα.
Τεχνική υποστήριξη- Λοιπές προδιαγραφές
Ο Πάροχος κατάρτισης πρέπει να διαθέτει ένα άτομο υπεύθυνο της συνολικής
διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος τηλεκατάρτισης (system
administrator), το οποίο θα έχει τη συνολική ευθύνη της παρακολούθησης της
τηλεκατάρτισης σε τεχνικό επίπεδο.
Ο Πάροχος Τηλεκατάρτισης πρέπει να διαθέτει υποδομές σε Datacenter και αυτό
να αποδεικνύεται με αντίστοιχες συμβάσεις, διασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη
και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και την πλήρη κάλυψη
των αυξημένων απαιτήσεων αυτών. Επίσης πρέπει να διαθέτει σχέδιο διασφάλισης
των δεδομένων τηλεκατάρτισης μέσω δομημένης λήψης αντιγράφων ασφαλείας
(backup).
Η παρεχόμενη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους καταρτιζόμενους
και τους εκπαιδευτές κατά την διάρκεια υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει:
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Υποστήριξη τύπου help desk: εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη από
κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο για τη χρήση του συστήματος τηλεκατάρτισης και
την αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων που προσφέρει. Η υποστήριξη θα
παρέχεται και τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Διατομική ηλεκτρονική επικοινωνία: κάθε καταρτιζόμενος και κάθε
εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διατομικής ηλεκτρονικής
επικοινωνίας με τον επόπτη – εκπαιδευτή σε όλη την διάρκεια του προγράμματος
τηλεκατάρτισης με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την λήψη υποστήριξης
όπου και όποτε απαιτηθεί.
Ηλεκτρονικά εγχειρίδια: Κάθε χρήστης θα μπορεί να προσφεύγει στην
υποστήριξη από αναλυτικά εγχειρίδια (manuals) χρήσης που διαθέτει η
πλατφόρμα.

6.2.3 Εκπαιδευτές
Α. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη
εκπαιδευτική επάρκεια οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082
(ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" και από εγγεγραμμένους στο
Εισαγωγικό Μητρώο Α του ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ
1700/β/21.11.2006).
Β. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης.
Γ. Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τους εκπαιδευτές, στις οποίες
πρέπει να αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, κ.ά.

6.2.4 Συμμετέχοντες – Αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα
Ο συνολικός αριθμός καταρτιζόμενων σε κάθε τμήμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5
άτομα και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα.

6.2.5 Λοιπές υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης
Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να καταβάλει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές
εισφορές που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο θα λάβει ο
Ωφελούμενος και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 87 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Το ποσό αυτό
ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος, δηλαδή σε
116,10 ευρώ συνολικά ανά άνεργο καταρτιζόμενο Ωφελούμενο. Στις λοιπές
περιπτώσεις
ωφελούμενων
ισχύει
ό,τι
προβλέπεται
στην
υπ’
αριθμ.
1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Άρθρο
5.14).
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7. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
7.1
Επιλογή
παρόχου
κατάρτισης
Ωφελούμενους – Σύναψη σύμβασης

από

τους

Α. Η επιλογή του παρόχου κατάρτισης μέσα από το σύνολο των μελών του
Μητρώου παρόχων κατάρτισης γίνεται από τον Ωφελούμενο.
Β. Οι Ωφελούμενοι αφού επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμούν θα
πρέπει να εγγραφούν σε αυτόν υπογράφοντας σχετική σύμβαση. Η εν λόγω
σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.
Γ. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση
να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατάρτισης και στον πάροχο κατάρτισης που έχει
επιλέξει. Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο επιλέγει ο ωφελούμενος, θα
πραγματοποιηθεί, θα ελεγχθεί και θα πληρωθεί, επίσης σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας.
Δ. Ο πάροχος κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει το πρόγραμμα
αυτό, να ελεγχθεί και να πληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Επίσης,
με τη Σύμβαση ο Ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να εισπράξει
αντ' αυτού κατά τους όρους της παρούσας, την οικονομική αξία που αντιστοιχεί
στον κωδικό της επιταγής κατάρτισης (training voucher), που δικαιούται ως
επιχορήγηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισής του στο πλαίσιο της
Ενέργειας.
Ε. Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να προβεί σε δήλωση έναρξης του
προγράμματος έως τις 19 Αυγούστου 2016. Σε περίπτωση που παρέλθει η
προθεσμία χωρίς να γίνει δήλωση έναρξης του προγράμματος η σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως και ο ωφελούμενος μπορεί να συνάψει νέα σύμβαση με πάροχο
κατάρτισης της επιλογής του.

7.2 Έλεγχος πριν
Δήλωση σύμβασης

από

την

υπογραφή

σύμβασης

–

Κάθε πάροχος κατάρτισης πριν συνάψει τη σύμβαση με Ωφελούμενο υποχρεούται
να ελέγξει:
Α. εάν ο Ωφελούμενος έχει ήδη σύμβαση με άλλο πάροχο κατάρτισης, οπότε δεν
επιτρέπεται η υπογραφή νέας και αυτή που θα υπογραφεί κατά παράβαση της
παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Β. το Δικαίωμα Συμμετοχής του ωφελούμενου στην Ενέργεια.
Ο έλεγχος των παραπάνω όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου
κατάρτισης και αναφορικά με την προϋπόθεση (Α) διενεργείται έλεγχος του ΚΑΣ,
ενώ για την προϋπόθεση (Β) διενεργείται μέσω των δικαιολογητικών που θα
υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης.
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7.3 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων
7.3.1 Υποχρεώσεις ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
Α. Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης
ανελλιπώς και με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει ενεργά στις
τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης που
εφαρμόζεται από τον πάροχο κατάρτισης κατά τη διάρκεια κατάρτισης.
Β. Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ώρες
κατάρτισης, με βάση την παρούσα, χάνει το δικαίωμα ενίσχυσης, ακυρώνεται η
επιταγή κατάρτισης που έχει λάβει και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων,
ενώ ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης αποζημίωσης για
τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον Ωφελούμενο στο πλαίσιο της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που θα διεξαχθεί είτε με
τη μορφή των case studies, είτε σε επιχειρήσεις πρακτικής, επιτρέπονται απουσίες
σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος
πρακτικής άσκησης.

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

7.3.3 Υποχρέωση συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου
Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συνεργαστεί με
τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που
τυχόν του ζητηθούν σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Ενέργεια.

7.4 Υποχρεώσεις των παρόχων κατάρτισης
7.4.1 Δήλωση Έναρξης Προγράμματος Κατάρτισης
Α. Κάθε πάροχος κατάρτισης μόλις συγκροτήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αποστέλλει τα έντυπα έναρξης, σε
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, στον ΣΒΒΕ. Η αποστολή των αρχείων κάθε
προγράμματος γίνεται έως τις 19 Αυγούστου 2016.Ο πάροχος κατάρτισης μέσα
σε τέσσερεις (4) μέρες από την υποβολή έναρξης του Τμήματος κατάρτισης
υποχρεούται να αποστείλει στο αρμόδιο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, με κοινοποίηση
στον ΣΒΒΕ, κατάσταση των ωφελούμενων ανέργων που συμμετέχουν στο
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πρόγραμμα.
Β. Η δήλωση έναρξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα έντυπα έναρξης:
1. Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης Προγράμματος με τα εξής στοιχεία:
 Αύξων αριθμός προγράμματος.
 Τίτλος του αντικειμένου κατάρτισης.
 Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης
 Ημερομηνία έναρξης και λήξης του Προγράμματος κατάρτισης.
2. Υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του ωφελούμενου και του παρόχου
κατάρτισης.
3. Κατάσταση Εκπαιδευτών και Εποπτών Τηλεκατάρτισης
4. Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελουμένων Προγράμματος, η οποία θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: ονοματεπώνυμα ωφελουμένων, όνομα
πατρός και ΚΑΣ.
5. Σύμβαση με πάροχο πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
Ειδικά για το μέρος της κατάρτισης που αφορά στην πρακτική άσκηση, ο πάροχος
οφείλει να υποβάλλει 5 ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης ωρολόγιο
πρόγραμμα κατάρτισης, συμφωνητικά με αδειοδοτημένες δομές, στην περίπτωση
που δεν διαθέτει ίδιες δομές, για την υλοποίηση της πρακτικής με τη μορφή των
case studies ή συμφωνητικά με επιχειρήσεις πρακτικής, όπου απαιτείται, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας.

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

7.4.3 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων του προγράμματος
Ο πάροχος κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος/Προγράμματος
υποχρεούται, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών, να υποβάλει Έκθεση Υλοποίησης Προγράμματος
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει:
1. Στοιχεία φυσικού αντικειμένου του προγράμματος (κατάσταση τελικών
ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν με τις ώρες παρακολούθησής τους,
κατάσταση εκπαιδευτών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, λίστα
ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν και που δεν ολοκλήρωσαν την κατάρτιση
κ.λπ.).
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2. Στοιχεία αξιολόγησης της διαδικασίας κατάρτισης, του προγράμματος, των
εκπαιδευτών και των ωφελουμένων (ερωτηματολόγια).
3. Στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των καταρτισθέντων. Τα εν λόγω
στοιχεία αφορούν σε δεδομένα για τους ωφελούμενους και συγκεκριμένα
σε Εργασιακό καθεστώς, Ηλικιακά δεδομένα, Μορφωτικό επίπεδο.
4. Αντίγραφα Βεβαιώσεων παρακολούθησης των ωφελουμένων.
5. Κατάσταση παραλαβής των Βεβαιώσεων παρακολούθησης.

7.4.5 Παρακολούθηση των Ωφελουμένων μετά την ολοκλήρωση της
κατάρτισης - Υποβολή σχετικών στοιχείων
Α. Υποχρεώσεις παρόχου κατάρτισης
Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της
κατάρτισης να παρακολουθούν την κατάσταση των Ωφελουμένων που
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας.
Ειδικότερα, για το επόμενο εξάμηνο από την ολοκλήρωση της κατάρτισης και
εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την εκπνοή
του, κάθε πάροχος κατάρτισης υποβάλλει, έντυπα και ηλεκτρονικά, Έκθεση
Παρακολούθησης των Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Ενέργειας, στην οποία
αναγράφονται:
 Ο Κωδικός ΚΑΣ.
 Η κατάστασή του ωφελούμενου στην αγορά εργασίας (άνεργος/
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος).
 Η επιχείρηση ή ο φορέας, στην/ον οποία/ο εργάζεται με τα πλήρη στοιχεία
της/του.
 Το αντικείμενο της εργασίας του/ης.
Β. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο Α, παρέχονται στον πάροχο
κατάρτισης από τους ίδιους τους ωφελούμενους, οι οποίοι υποχρεούνται, για το
χρονικό αυτό διάστημα των 6 μηνών, να ενημερώνουν τον πάροχο κατάρτισης
στον οποίο καταρτίστηκαν για οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής τους,
όσον αφορά την απασχόλησή τους.
Οι ωφελούμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΥΕ
ΕΚΤ και της Ένωσης για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.

7.4.6 Υποχρέωση συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου
Α) Υποχρεώσεις Ωφελουμένων
Ο ωφελούμενος υποχρεούται σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα με την
παρούσα, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή
του στην παρούσα Ενέργεια.
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Β) Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης
Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα
με την παρούσα, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις
απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη
συμμετοχή του στην παρούσα Ενέργεια και να διαθέτει το φάκελο της Ενέργειας
με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς
και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει. Τα στοιχεία του φακέλου
τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τουλάχιστον τρία έτη μετά
το τέλος της υλοποίησης της Ενέργειας Β1. Επαγγελματική Κατάρτιση. Ο φάκελος
που πρέπει να τηρεί κάθε Πάροχος Κατάρτισης για κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης
που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να
περιλαμβάνει:
Στοιχεία των καταρτιζόμενων, όπως:
 Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζόμενων.
 Τις πρωτότυπες συμβάσεις (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων αντιτύπων που
υπογράφονται) μεταξύ ωφελούμενου και παρόχου κατάρτισης.
 Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος
Κατάρτισης των ωφελούμενων.
Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως:
 Δήλωση Έναρξης Προγράμματος
 Αναφορές πλατφόρμας τηλεκατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης .
 Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών και εποπτών τηλεκατάρτισης.
 Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το
αντικείμενο κατάρτισης.
 Συμφωνητικά όσων απασχολήθηκαν όπως εκπαιδευτών, εποπτών (όπου
απαιτείται), κ.λπ.
 Ωρολόγια προγράμματα και υπογεγραμμένα παρουσιολόγια για την πρακτική
άσκηση.
 Υπογεγραμμένα παρουσιολόγια για την πρακτική άσκηση.
Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου προγράμματος κατάρτισης, όπως:
 Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο Πάροχος
Κατάρτισης προς κάθε ωφελούμενο.
 Τα παραστατικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών.
 Παραστατικά αμοιβών εκπαιδευτών και εποπτών (όπου απαιτείται).

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

διαδικασία

ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

πληρωμής

&

εκπαιδευτικού

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να
αποστείλει προς τον ΣΒΒΕ αντίγραφο «Βεβαίωσης Παρακολούθησης του
Προγράμματος Κατάρτισης» καθώς και αντίγραφο της «Απόδειξης Παροχής
Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών», προκειμένου να λάβει ο ωφελούμενος το
εκπαιδευτικό επίδομα περιλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

8.2 Όροι και διαδικασία πληρωμής Παρόχων κατάρτισης
Ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να αποστείλει προς τον ΣΒΒΕ, προκειμένου να
προβεί στον έλεγχο, την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου και τελικώς στη
διαδικασία πληρωμών αυτού, φάκελο Δικαιολογητικών ανά τμήμα/πρόγραμμα με
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Συγκεντρωτική κατάσταση ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα κατάρτισης.
2) Τους κωδικούς των επιταγών κατάρτισης κάθε ωφελούμενου του
προγράμματος.
3) Πρωτότυπη απόδειξη/τιμολόγιο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που
εξέδωσε ο πάροχος κατάρτισης προς τον Ωφελούμενο.
4) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (κατά
την ημερομηνία πληρωμής).
5) Παραστατικό πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού
επιδόματος των Ωφελουμένων.
6) Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών και εποπτών.
Ο πάροχος θα πρέπει να διατηρεί στο αρχείο του όλα τα παραστατικά πληρωμών
που σχετίζονται με το πρόγραμμα.
Η πληρωμή των παρόχων κατάρτισης θα γίνει από τον ΣΒΒΕ μετά από την
υποβολή του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ο ΣΒΒΕ καταβάλει την αμοιβή των παρόχων κατάρτισης καθώς και το
εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελούμενων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
χορηγηθεί στον ΣΒΒΕ από το αρμόδιο υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις που
προβλέπονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ενέργειας Β.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο ΣΒΒΕ με επιστολή του ενημερώνει την
Αρχή Διαχείρισης για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου και συνεπώς την ορθή
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.
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9. ΕΛΕΓΧΟΙ
H παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης
γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή (ΣΒΒΕ), την Αρχή Διαχείρισης και τους
Αρμόδιους φορείς (η Αρχή Πιστοποίησης, η ΕΔΕΛ, κλιμάκια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Έλεγχος μπορεί να είναι
επιτόπιος, διοικητικός, συστημικός, πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος ή τριτοβάθμιος
και να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης είτε μετά την
ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει, διασφαλίσει και
να εξακριβώσει:
 ότι οι συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως και ότι
οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και
είναι ορθές και κανονικές,
 την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων &
προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών κατάρτισης σύμφωνα
με την παρούσα,
 την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από
τους παρόχους κατάρτισης,
 την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου,
 την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης & δημοσιότητας, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις,
 την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκεκριμένης
πρότασης σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Α. Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος εξετάζεται η
ορθή υλοποίηση και συμμόρφωση προς τους όρους της πρόσκλησης, και του εν
γένει κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου.
Β. Κατά τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος εφαρμόζεται
το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και εξετάζεται ειδικότερα αν καταβλήθηκαν οι
ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις δαπάνες των εκπαιδευτικών
επιδομάτων και επιβεβαιώνεται η παροχή διατροφής μέσω των αντιστοίχων
παραστατικών αγοράς η άλλων εγγράφων ισοδύναμης λογιστικής αξίας καθώς και
καταβληθέντες αμοιβές στους εκπαιδευτές και όποια άλλη δαπάνη αφορά το
πρόγραμμα. Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο
ισοδύναμης λογιστικής αξίας που τηρείται στην έδρα του παρόχου κατάρτισης
πρέπει να επιδεικνύονται σε πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί, και να υποβάλλονται
εφόσον ζητηθεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από τον πάροχο κατάρτισης.
Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
προγράμματος κατάρτισης να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία προς
έλεγχο τουλάχιστον τρία έτη μετά το τέλος της υλοποίησης της Ενέργειας.
Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται από μονάδα Ελέγχου αρμόδιου φορέα,
συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Ελέγχου τα οποία κοινοποιούνται στον
πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων με βάση τους
όρους της Πρόσκλησης, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι δυνατό να επιβάλει
κυρώσεις από σύσταση έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 3, 20, 29, 30-37 της με αριθμ.
5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) ΚΥΑ.
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ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα στοιχεία επικοινωνίας για τους παρόχους κατάρτισης, τους πρώην
εργαζόμενους της SPRIDER STORES Α.Ε. και τους τους νέους ανέργους
ηλικίας 15 έως 29 ετών είναι:
-

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ):
Πλ. Μοριχόβου 1 (7ος Όροφος), 54625 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 539817, εσωτ. 204, ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 16:00 και
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου georgiou@sbbe.gr,
Αρμόδιος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναρτά στην ειδική ιστοσελίδα http://www.sci-egf.eu κάθε
πρόσθετη οδηγία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή και την ομαλή ολοκλήρωση
της παρούσας Ενέργειας, την οποία οφείλουν να εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες σε
αυτήν. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του
Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα της http://www.sci-egf.eu και δεν παρέχεται σε
έντυπη μορφή. Μετά την ανάρτησή της στην ως άνω ιστοσελίδα και μέσα στις
προθεσμίες που τίθενται στην παρούσα, οι πάροχοι κατάρτισης έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής».
Οι ωφελούμενοι και οι πάροχοι κατάρτισης ενημερώνονται μέσω αυτής για το
Μητρώο Παρόχων κατάρτισης, καθώς και για τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Ο
ΣΒΒΕ εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους τις οποίες αναρτά στη διεύθυνση
http://www.sci-egf.eu για όλα τα θέματα που ανακύπτουν. Η εφαρμογή των
οδηγιών που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.
Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.sci-egf.eu ή οπουδήποτε
αλλού και αφορά ωφελούμενο ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του
ωφελούμενου, αλλά ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο ΚΑΣ.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες στην Ενέργεια ότι οι
ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον
πάροχο κατάρτισης με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την
αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες
ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους
να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές
προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο
κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.
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