ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES AE – 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ»
Πλ. Μοριχόβου 1, ΤΚ. 54625 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 537816 εσωτ. 202, Fax : 2310 541933, email: info@sci-egf.eu , url: www.sci-egf.eu

ΤΛΓΔΚΟ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΧΛ ΒΟΡΔΗΟΤ
ΔΙΙΑΓΟ (ΒΒΔ)
Ραρ. Γηεχζπλζε: Ξι. Κνξηρφβνπ 1
Ραρ. Θψδηθαο: 54642
Ξιεξνθνξίεο: Γξ. Σξήζηνο Δ. Γεσξγίνπ
Ρει: 2310.539817, εζση. 204
E-mail: georgiou@sbbe.gr

Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 04/08/2016
Πξνο:
πνςήθηνπο Ξαξφρνπο Θαηάξηηζεο

ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΧΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ
ΓΗΑ ΣΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΖΛ ΔΛΔΡΓΔΗΑ ΚΔ ΣΗΣΙΟ
«ΔΛΔΡΓΔΗΑ Β.1 – πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε» ΚΔ
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΔΠΗΣΑΓΧΛ ΘΑΣΑΡΣΗΖ (TRAINING VOUCHER) ΣΧΛ
ΠΡΧΖΛ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΧΛ ΣΖ “SPRIDER STORES Α.Δ.” ΘΑΘΧ ΘΑΗ ΛΔΧΛ
ΔΘΣΟ ΑΠΑΥΟΙΖΖ, ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ, ΘΑΣΑΡΣΗΖ (ΛΔΔΣs), ΠΟΤ
ΤΓΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΘΟΤ ΣΑΚΔΗΟΤ
ΠΡΟΑΡΚΟΓΖ ΣΖΛ ΠΑΓΘΟΚΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2014-2020 ΘΑΗ
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ ΓΖΚΟΗΧΛ ΔΠΔΛΓΤΔΧΛ
Απεπζχλεηαη ζε:
Ξηζηνπνηεκέλνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζα
εγγξαθνχλ ζην «Κεηξψν Ξαξφρσλ» ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Aθνξά Ωθεινχκελνπο:
Ξξψελ εξγαδφκελνπο-εο ηεο εηαηξείαο «Sprider Stores ΑΔ» θαζψο θαη λένπο
αλέξγνπο, ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή
θαηάξηηζεο (NEETs), ζηηο δεθαηξείο (13) Ξεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, ζηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνχζαλ θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο Sprider Stores AE.
πνβνιή αηηήζεσλ:
Νη ελδηαθεξφκελνη πάξνρνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο έσο ηελ
Πέκπηε 11/08/2016 θαη ψξα 17:00 ζηε Γηεχζπλζε:
ΤΛΓΔΚΟ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΧΛ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΙΙΑΓΟ (ΒΒΔ)
Πιαηεία Κνξηρφβνπ 1 – 7νο Όξνθνο
ΣΘ 54625 - ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ
Γηάξθεηα πινπνίεζεο: Ζ θαηάξηηζε έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 300 ψξεο. Χο
εκεξνκελία ιήμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηεο ελέξγεηαο νξίδεηαη
ε 1ε επηεκβξίνπ 2016, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηφπηλ ζρεηηθήο
απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Κέζνδνο πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο: Ζ θαηάξηηζε ζα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθφ θαη
πξαθηηθφ κέξνο. Ιφγσ ηεο κεγάιεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ
σθεινπκέλσλ ζε πιήζνο πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ (ζην ζχλνιν ησλ 13
πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο) επηιέρζεθε γηα ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ε
κέζνδνο ηειεθαηάξηηζεο, ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε
ζα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ησλ «case studies» ζε αδεηνδνηεκέλεο δνκέο
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ησλ παξφρσλ πνπ ζα επηιεγνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο
δελ είλαη εθηθηή ε πξφζβαζε ελφο σθεινχκελνπ ζηε δνκή θαηάξηηζεο
ζηελ νπνία δηελεξγείηαη ε πξαθηηθή άζθεζε ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, είλαη
δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο ζπλαθείο κε
ην εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο.
Ξξνυπνινγηζκφο: δελ ζα ππεξβεί ηα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ζαξάληα κία
ρηιηάδεο επξψ (4.641.000 €).
Σξεκαηνδφηεζε: Ζ Δλέξγεηα κε ηίηιν «ΔΛΔΡΓΔΗΑ Β.1 – πλερηδφκελε
Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε» δηάξθεηαο 300 σξψλ απνηειεί κέξνο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ έξγνπ κε θσδηθφ ΔGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES ΑΔ θαη ηίηιν:
«Δλέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο
ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) – ΘΩΓ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores ΑΔ» θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 60% απφ πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Ξξνζαξκνγήο
ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε, πεξηφδνπ 2014-2020, θαη θαηά 40% απφ ην Δζληθφ
Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.

2

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ
ΤΛΟΦΖ ΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ ..................................................................... 5
ΘΔΚΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ................................................................................... 7
1. ΓΔΛΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ ..................................................... 10
1.1 Νξηζκνί .............................................................................................. 10
1.2 Ξεξηγξαθή ηεο ελέξγεηαο ...................................................................... 12
1.2.1 Αληηθείκελν ηεο Δλέξγεηαο ............................................................... 12
1.2.2 Αληηθείκελα θαηάξηηζεο................................................................... 12
1.2.3 Κεηξψν Ξαξφρσλ θαηάξηηζεο .......................................................... 14
1.2.4 Κεηξψν Ωθεινχκελσλ ................................................................... 14
1.2.5 ινπνίεζε ηεο Δλέξγεηαο – Πχζηεκα επηηαγψλ θαηάξηηζεο ................... 14
1.2.6 Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ (σθεινπκέλσλ θαη παξφρσλ
θαηάξηηζεο)........................................................................................... 14
1.2.7 Γηάξθεηα ηεο Δλέξγεηαο ................................................................... 15
1.2.8 Ξξνυπνινγηζκφο – Γεσγξαθηθή θαηαλνκή – Αξηζκφο σθεινχκελσλ ...... 15
1.3 Γεληθνί φξνη: ....................................................................................... 15
2. ΧΦΔΙΟΤΚΔΛΟΗ – ΚΖΣΡΧΟ ΧΦΔΙΟΤΚΔΛΧΛ - ΧΦΔΙΟΤΚΔΛΟΗ
ΔΠΗΣΑΓΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ .......................................................................... 17
2.1 Κεηξψν Ωθεινπκέλσλ, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην κεηξψν ........................ 17
2.2 Ππκθσλεηηθφ ζπκκεηνρήο ..................................................................... 17
2.3 Γηαγξαθή Ωθεινχκελνπ ....................................................................... 17
3. ΔΠΗΣΑΓΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ (TRAINING VOUCHER).................................... 18
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Σαξαθηεξηζηηθά ηεο Δπηηαγήο Θαηάξηηζεο – Νηθνλνκηθή αμία ...................... 18
Θαιππηφκελα θφζηε απφ ηελ επηηαγή θαηάξηηζεο ...................................... 18
Όξνη θαη Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη παξαιαβήο ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο ...... 19
Δλεξγνπνίεζε επηηαγήο θαηάξηηζεο......................................................... 19
Απψιεηα δηθαηψκαηνο ελίζρπζεο – αθχξσζε επηηαγήο θαηάξηηζεο ............... 19

4. ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟ ΔΠΗΓΟΚΑ .................................................................. 20
4.1 Δθπαηδεπηηθφ επίδνκα – Ξξνυπνζέζεηο ιήςεο - Αμία ................................. 20
4.2 Όξνη θαη δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο .................... 20
5. ΠΑΡΟΥΟΗ ΘΑΣΑΡΣΗΖ - ΚΖΣΡΧΟ ΠΑΡΟΥΧΛ ΘΑΣΑΡΣΗΖ................. 21
5.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ θαηάξηηζεο ........................... 21
5.2 πνβνιή απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο Αίηεζεο Ππκκεηνρήο/Γηθαίσκα
Ππκκεηνρήο - Όξνη θαη Ξξνυπνζέζεηο ........................................................... 23
5.2.1 Ππλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνβνιήο αίηεζεο παξφρνπ ................ 23
5.3 Γηαδηθαζία Έληαμεο ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο .............................. 24
5.4 Γηαζέζηκν ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα θάζε πάξνρν θαηάξηηζεο - κέινο ηνπ
Κεηξψνπ.................................................................................................. 25
5.5 Γηαγξαθή παξφρνπ θαηάξηηζεο - Κέινο ηνπ Κεηξψνπ ............................... 25
6. ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΑ ΘΑΣΑΡΣΗΖ - ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ ΟΡΟΗ ......................... 26
6.1 Ρα ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ....................................................... 26
6.2 Δθπαηδεπηηθνί φξνη ............................................................................... 27

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

3

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

πνδνκέο θαηάξηηζεο...................................................................... 27
Ρειεθαηάξηηζε............................................................................... 27
Δθπαηδεπηέο .................................................................................. 31
Ππκκεηέρνληεο – Αξηζκφο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα ......................... 31
Ινηπέο ππνρξεψζεηο παξφρσλ θαηάξηηζεο .......................................... 31

7. ΟΡΟΗ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ ............................ 32
7.1 Δπηινγή παξφρνπ θαηάξηηζεο απφ ηνπο Ωθεινχκελνπο – Πχλαςε ζχκβαζεο 32
7.2 Έιεγρνο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο – Γήισζε ζχκβαζεο ............... 32
7.3 πνρξεψζεηο Ωθεινπκέλσλ ................................................................... 33
7.3.1 πνρξεψζεηο σθεινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο ............... 33
7.3.2 πνρξεψζεηο Ωθεινπκέλσλ θαηάξηηζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
Δλέξγεηαο.............................................................................................. 33
7.3.3 πνρξέσζε ζπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε ειέγρνπ ................................. 33
7.4 πνρξεψζεηο ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο ................................................... 33
7.4.1 Γήισζε Έλαξμεο Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο .................................... 33
7.4.2 Γήισζε ηξνπνπνηήζεσλ πξνγξάκκαηνο ............................................ 34
7.4.3 πνβνιή απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ........................ 34
7.4.5 Ξαξαθνινχζεζε ησλ Ωθεινπκέλσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο
- πνβνιή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ................................................................. 35
7.4.6 πνρξέσζε ζπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε ειέγρνπ ................................. 35
7.5 Νινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δλέξγεηα ηνπ Ωθεινχκελνπ ................. 36
8. ΠΙΖΡΧΚΖ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΤ ΔΠΗΓΟΚΑΣΟ & ΠΑΡΟΥΧΛ ΘΑΣΑΡΣΗΖ 37
8.1 Όξνη θαη δηαδηθαζία πιεξσκήο εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο .......................... 37
8.2 Όξνη θαη δηαδηθαζία πιεξσκήο Ξαξφρσλ θαηάξηηζεο ................................. 37
9. ΔΙΔΓΥΟΗ ............................................................................................. 38
10. ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ - ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΘΙΖΖ. 39

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

4

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’

χλνςε ηεο Πξφζθιεζεο
Ν Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ζπληνληζηήο ηεο Έλσζεο Φνξέσλ
«ΞΟΩΡΝΒΝΙΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΑΛΔΛΡΑΜΖ ΑΞΝΙΚΔΛΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ SPRIDER
STORES Α.Δ. „2ε ΔΘΑΗΟΗΑ‟», (εθεμήο Έλσζε) κε εηαίξνπο ην Ηλζηηηνχην Κηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ
Διιάδαο (ΗΚΔ ΓΠΔΒΔΔ) θαη ην Θέληξν Κέξηκλαο Νηθνγέλεηαο Ξαηδηνχ (ΘΚΝΞ), σο
Φνξέαο ζηνλ νπνίνλ έρεη εθρσξεζεί απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο
Γηαρείξηζεο (ΔΔ-ΔΘΡ), ζχκθσλα κε ην Άξζξν 8 ηεο Θνηλήο Απφθαζεο ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ, Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ
Νηθνλνκηθψλ κε ζέκα: «Πχζηεκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο,
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ
ην
Δπξσπατθφ
Ρακείν
Ξξνζαξκνγήο
ζηελ
Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) πεξηφδνπ 2014-2020 (ΦΔΘ 1565/Ρεχρνο Β/27-07-2015),
ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ (εθεμήο Έξγν) κε ηίηιν: «ινπνίεζε
ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο απνιχζεηο ζηελ Δηαηξεία SPRIDER STORES Α.Δ. θαη
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Ξξνζαξκνγήο ζηελ
Ξαγθνζκηνπνίεζε πεξηφδνπ 2014-2020» (θσδηθφο EGF/2014/009 EL/Sprider
Stores), σο Φνξέαο πεχζπλνο γηα ηελ ινπνίεζε ηεο Δλέξγεηαο Β, εγθξίλεη θαη
εθδίδεη ηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ Δλέξγεηα Β.1
ηνπ σο άλσ έξγνπ, κε ηίηιν:
«ΔΛΔΡΓΔΗΑ Β.1 – ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ» ΚΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ
ΔΠΗΣΑΓΧΛ
ΘΑΣΑΡΣΗΖ
(TRAINING
VOUCHER)
ΣΧΛ
ΠΡΧΖΛ
ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΧΛ ΣΖ “SPRIDER STORES Α.Δ.” ΘΑΘΧ ΘΑΗ ΛΔΧΛ ΔΘΣΟ
ΑΠΑΥΟΙΖΖ,
ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ,
ΘΑΣΑΡΣΗΖ
(ΛΔΔΣs)
ΠΟΤ
ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΛΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΘΟ ΣΑΚΔΗΟ ΠΡΟΑΡΚΟΓΖ ΣΖΛ
ΠΑΓΘΟΚΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2014-2020 ΘΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ
ΓΖΚΟΗΧΛ ΔΠΔΛΓΤΔΧΛ.
Ζ ελέξγεηα ηεο θαηάξηηζεο αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε, κε επηηαγέο θαηάξηηζεο
(TRAINING VOUCHER) ησλ πξψελ εξγαδφκελσλ ηεο Δηαηξείαο «SPRIDER STORES
Α.Δ» θαζψο θαη λέσλ αλέξγσλ, ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο
εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο (NEETs), κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ
πξνζφλησλ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχλ ή λα εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ρα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο 300 σξψλ, ζα πινπνηεζνχλ ζε ζεκαηηθά
αληηθείκελα πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ δηεξεχλεζε αλαγθψλ ησλ σθεινχκελσλ ζην
πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο Α. Δπαγγεικαηηθή Ππκβνπιεπηηθή.
Ζ θαηάξηηζε ζα πινπνηεζεί απφ πηζηνπνηεκέλνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο απφ ηνλ
ΔΝΞΞΔΞ πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζα εγγξαθνχλ ζην «Κεηξψν
Ξαξφρσλ Θαηάξηηζεο» ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο (ε ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ είλαη ε
http://www.sci-egf.eu).
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ απνθιεηζηηθά Ωθεινχκελνη ηνπ Έξγνπ νη νπνίνη είλαη
πξψελ εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο «SPRIDER STORES Α.Δ» θαζψο θαη λένη άλεξγνη,
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ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο
(NEETs) θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δλέξγεηα Α «Δπαγγεικαηηθή Ππκβνπιεπηηθή» ηνπ
Έξγνπ, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο (δηάγλσζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ)
πξνέθπςε ε εγγξαθή ηνπο ζην «Κεηξψν Ωθεινπκέλσλ» ηεο παξνχζαο.
Θάζε σθεινχκελνο ζα παξαιάβεη ηνλ πξνζσπηθφ Θσδηθφ Αξηζκφ πκκεηνρήο
(ΘΑ) απφ ηνλ Πχλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΠΒΒΔ) γηα λα επηιέμεη,
ζηε ζπλέρεηα, ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζήζεη ην
πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ο ΘΑ ηαπηίδεηαη
κε ηνλ θσδηθφ επηηαγήο θαηάξηηζεο.
Ζ Δλέξγεηα ηεο θαηάξηηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο δεθαηξείο (13) Ξεξηθέξεηεο
ηεο Διιάδαο, ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο Sprider Stores
AE.
Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο Δλέξγεηαο, ην νπνίν είλαη ε νινθιεξσκέλε
παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο δηάξθεηαο 300 σξψλ, ζα
ζπκπεξηιακβάλεη 240 ψξεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε κε ηε κέζνδν ηεο
ηειεθαηάξηηζεο, ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο, θαη 60 ψξεο πξαθηηθήο
άζθεζεο κε ηε κέζνδν ησλ «case studies» ζε αδεηνδνηεκέλεο δνκέο ησλ
παξφρσλ πνπ ζα επηιεγνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ είλαη εθηθηή
ε πξφζβαζε ελφο σθεινχκελνπ ζηε δνκή θαηάξηηζεο φπνπ δηελεξγείηαη ε
πξαθηηθή άζθεζε ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο ζπλαθείο κε ην εθπαηδεπηηθφ
αληηθείκελν, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δλέξγεηαο (ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο) δε ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ
ζαξάληα κία ρηιηάδσλ επξψ (4.641.000 €).
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Θεζκηθφ πιαίζην
Ν Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ζπληνληζηήο ηεο Έλσζεο Φνξέσλ
«ΞΟΩΡΝΒΝΙΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΑΛΔΛΡΑΜΖ ΑΞΝΙΚΔΛΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ SPRIDER
STORES Α.Δ. „2ε ΔΘΑΗΟΗΑ‟», (εθεμήο Έλσζε) κε εηαίξνπο ην Ηλζηηηνχην Κηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ
Διιάδαο (ΗΚΔ ΓΠΔΒΔΔ) θαη ην Θέληξν Κέξηκλαο Νηθνγέλεηαο Ξαηδηνχ (ΘΚΝΞ), σο
Φνξέαο ζηνλ νπνίνλ έρεη εθρσξεζεί απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο
Γηαρείξηζεο (ΔΔ-ΔΘΡ), ζχκθσλα κε ην Άξζξν 8 ηεο Θνηλήο Απφθαζεο ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ, Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ
Νηθνλνκηθψλ κε ζέκα: «Πχζηεκα Ξξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο,
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ
ην
Δπξσπατθφ
Ρακείν
Ξξνζαξκνγήο
ζηελ
Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) πεξηφδνπ 2014-2020 (ΦΔΘ 1565/Ρεχρνο Β/27-07-2015),
ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ (εθεμήο Έξγν) κε ηίηιν: «πινπνίεζε
ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο απνιχζεηο ζηελ Δηαηξεία SPRIDER STORES Α.Δ. θαη
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Ξξνζαξκνγήο ζηελ
Ξαγθνζκηνπνίεζε πεξηφδνπ 2014-2020» (θσδηθφο EGF/2014/009 EL/Sprider
Stores), σο Φνξέαο πεχζπλνο γηα ηελ ινπνίεζε ηεο Δλέξγεηαο Β έρνληαο ππ‟
φςηλ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
1. Ρνλ Λ. 4331/2015 (ΦΔΘ 69/Ρεχρνο Α/ 2-07-2015) «Κέηξα γηα ηελ
αλαθνχθηζε ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), ηελ απινπνίεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο
ησλ
Θέληξσλ
Ξηζηνπνίεζεο
Αλαπεξίαο
(ΘΔ.Ξ.Α.),
θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ζπλαθή αζθαιηζηηθά δεηήκαηα θαη
άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 63 κε ηίηιν: «Ρξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 45 ηνπ Λ. 4314/2014».
2. Ρε κε αξηζκ. C(2014) 7126 final/7.10.2014 Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο κε θσδηθφ
EGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES θαζψο θαη ηελ Απφθαζε ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ κε αξηζκ. 2014/879/EE ηεο
26εο Λνεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ
Ρακείνπ Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 13
ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013 κεηαμχ ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε
δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε
ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε (αίηεζε EGF/2014/009 EL/SPRIDER
STORES, απφ ηελ Διιάδα).
3. Ρε µε αξηζµφ 5.20863/5.15966/31-07-2015 (Α∆Α: ΩΙΝΞ465Θ1Ω-ΠΓΙ) Β‟
Αλνηθηή Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα
ηελ εθρψξεζε αξµνδηνηήησλ ηεο Αξρήο ∆ηαρείξηζεο ζρεηηθά µε ηελ
πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο απνιχζεηο ζηελ Δηαηξεία SPRIDER
STORES A.E. ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Ραµείνπ Ξξνζαξµνγήο ζηελ
Ξαγθνζµηνπνίεζε (ΔΡΞ) πεξηφδνπ 2014- 2020 (ΘΩ∆.: EGF/2014/009
EL/SPRIDER STORES), φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηε µε αξ. πξση.:
5.23141/5.17876/14-09-2015
Απφθαζε
ηνπ
πνπξγνχ
Δξγαζίαο,
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
4. Ρε κε αξ. πξση.: 329/29-09-2015 ππνβιεζείζα πξφηαζε ηεο ππνςήθηαο
Έλσζεο Φνξέσλ κε ηελ επσλπκία: «ΞΟΩΡΝΒΝΙΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΑΛΔΛΡΑΜΖ
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ΑΞΝΙΚΔΛΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ SPRIDER STORES A.E. 2Ζ ΔΘΑΗΟΗΑ» (αξ.
πξση. εηζεξρνκέλνπ ΔΔ- ΔΘΡ: 5.24396/5.18990/30-09-2015), ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ ν «Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο» (δηαθξηηηθφο
ηίηινο «ΠΒΒΔ»), σο ζπληνληζηήο, ε ΑΚΘΔ κε ηελ επσλπκία «ΘΔΛΡΟΝ
ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΗΝ» (δηαθξηηηθφο ηίηινο «ΘΚΝΞ») θαη
ην «Ηλζηηηνχην Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο
Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο» (δηαθξηηηθφο ηίηινο: «ΗΚΔ
ΓΠΔΒΔΔ»), σο Δηαίξνη.
5. Ρν Έξγν 2015ΠΔ03420001 ηεο ΠΑΔ 034/2 µε ηίηιν: «Δλέξγεηεο πνπ
ζπγρξεµαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ραµείν Ξξνζαξµνγήο ζηελ
Ξαγθνζµηνπνίεζε
(ΔΡΞ)
–
Ξεξίπησζε
SPRIDER
STORES
S.A.
(EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)».
Ρε κε αξ. πξση.: 6.2332/5.2067/26-2-2016 Απφθαζε ηεο
Αλαπιεξψηξηαο πνπξγνχ Δξγαζίαο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο &
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζέκα: «Δθρψξεζε Αξκνδηνηήησλ ηεο
Αξρήο Γηαρείξηζεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ
ηηο
απνιχζεηο
ζηελ
εηαΗξεία
SPRIDER
STΝRES
A.E.
θαη
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
ζην
πιαίζην
ηνπ
Δπξσπατθνχ
Ρακείνπ
Ξξνζαξκνγήο
ζηελ
Ξαγθνζκηνπνίεζε
πεξηφδνπ
2014-2020
(ΘΩΓ.:EGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES Α.Δ) θαζψο θαη ηελ έλαξμε
πινπνίεζεο απηψλ απφ ηελ Έλσζε Φνξέσλ κε ηελ επσλπκία
«Ξξσηνβνπιία γηα ηελ επαλεληαμε ησλ απνιπκέλσλ ηεο SPRIDER
STORES A.E. „2ε Δπθαηξία‟» κε ζπλεκκέλν ην Πχκθσλν Απνδνρήο
Όξσλ ηεο ΔΛΩΠΖΠ ΦΝΟΔΩΛ ΠΒΒΔ / ΗMΔ ΓΠΔBEΔ/ ΘΚΝΞ.
6. Ρνλ Λ. 4186/2013 «Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο.
7. Ρνλ Λ. 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(ΦΔΘ Α΄163), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
8. Ρελ ππ. αξηζκ. 1.5188/νηθ. 3.968 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011) Θνηλήο
Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο
θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο «Ρξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο
ππ‟αξ.νηθ.55582/1933/2008 (ΦΔΘ 1491/Β) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε
αξηζκφ 0.15968/3.2570/2010 (ΦΔΘ 1503/Β) Θνηλή Απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, Ξαηδείαο, Γηα
Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
κε ζέκα “Δληαίν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη
Διέγρνπ
ησλ
Δλεξγεηψλ
Δπαγγεικαηηθήο
Θαηάξηηζεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΘΡ ή ην ΔΡΞΑ βάζεη ηνπ άξζξνπ 34,
παξάγξαθνο 2 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 1083/2006, φπσο ηζρχεη, ζην
πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ (2007-2013) γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα πνπ
εκπεξηέρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο” θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 2 απηήο, πνπ
αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα Δπηηαγψλ Θαηάξηηζεο (Training Voucher).
9. Tνλ Λ. 4093/2012 (ΦΔΘ 22/Α/12.11.2012) «Έγθξηζε Κεζνπξφζεζκνπ
Ξιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο 2013-2016- Δπείγνληα Κέηξα
Δθαξκνγήο ηνπ Λ. 4046/2012 θαη ηνπ Κεζνπξφζεζκνπ Ξιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο Πηξαηεγηθήο 2013-2016».
10. Ρνλ Λ. 4336/2015 (ΦΔΘ Α 94/14-8-2015) «Ππληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο −
Θχξσζε ηνπ Πρεδίνπ Πχκβαζεο Νηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ
Κεραληζκφ Πηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Ππκθσλίαο
Σξεκαηνδφηεζεο».
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11. Ρν Λ. Ξ‟ ΑΟΗΘ. 4111 (ΦΔΘ 18/25-01-2013) «Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο,
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4093/2012, θχξσζε ηεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ
Ξεξηερνκέλνπ «Έγθξηζε ησλ Πρεδίσλ ησλ Ππκβάζεσλ Ρξνπνπνίεζεο ηεο
Θχξηαο Πχκβαζεο Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ
Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (Δ.Ρ.Σ.Π.), ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο, ηνπ Διιεληθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο
(Ρ.Σ.Π.) θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΡηΔ), κε ηίηιν «Θχξηα Πχκβαζε
Σξεκαηνδνηηθήο
Γηεπθφιπλζεο»,
ηεο
Πχκβαζεο
Σξεκαηνδνηηθήο
Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δ.Ρ.Σ.Π., ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΡηΔ,
κε ηίηιν «Πχκβαζε Γηεπθφιπλζεο Γηαρείξηζεο πνρξεψζεσλ ΠΗΡ» θαη ηεο
Πχκβαζεο Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δ.Ρ.Σ.Π., ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΡηΔ, κε ηίηιν «Γηεπθφιπλζε απνπιεξσκήο
Ρφθσλ Νκνιφγσλ», παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ
Ππκβάζεσλ» θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο.
12. Ρνλ Λφκν 4067/2012 (ΦΔΘ 79/Α/2012) «Λένο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο»
θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 26 κε ηίηιν «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ»
13. Ρηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο» θαη εηδηθφηεξα ην Ρκήκα
ελλέα ηεο Νδεγίαο κε ηίηιν «ΘΡΗΟΗΑ ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΑΞΝ
ΘΝΗΛΝ» (1.7. Σψξνη δηδαζθαιίαο, 1.7.4. εγθαηαζηάζεηο μελφγισζζεο θαη
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληηζηήξηα θιπ).
14. Ρνλ ΛΝΚΝ Ξ'ΑΟΗΘ. 4152, (ΦΔΘ 107/09-05-2013) «Δπείγνληα κέηξα
εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013».
15. Ρελ ππ΄αξηζκ. 121929/Ζ/31.7.2014 ((ΦΔΘ Β' 2123/01-08-2014)),
Γηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη επνπηείαο Φνξέσλ ρνξήγεζεο Ξηζηνπνηεηηθψλ
γλψζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/ ηεο εκεδαπήο − Αλαγλψξηζε
θνξέσλ θαη αληηζηνίρηζε ηίηισλ γλψζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/ ηεο
αιινδαπήο.
16. Ρελ πεξίπησζε ηβ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 2859/2000
«(ΦΔΘ Α΄248) «Θψδηθαο ΦΞΑ».
17. Ρν ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε θαη
δηαρείξηζε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ.
18. Ρν απφ 10/09/2015, Ηδησηηθφ Ππκθσλεηηθφ Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ
Ππλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΠΒΒΔ), ην Ηλζηηηνχην Κηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ
Δκπφξσλ Διιάδαο (ΗΚΔ ΓΠΔΒΔΔ) θαη ην Θέληξν Κέξηκλαο Νηθνγέλεηαο
Ξαηδηνχ (ΘΚΝΞ), βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηήζεθε Έλσζε κεηαμχ ησλ ελ
ιφγσ Φνξέσλ ε νπνία ζα πινπνηήζεη ην παξφλ Έξγν.
19. Ρν Πχκθσλν Απνδνρήο Όξσλ ηνπ Έξγνπ.
20. Ρνλ Νδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ.
21. Ρελ π „αξηζκ. 911/22-7-2016 απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
ΠΒΒΔ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο,
εγθξίλεη θαη εθδίδεη ηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν:
«ΔΛΔΟΓΔΗΑ Β.1 – ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ» ΚΔ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ ΔΞΗΡΑΓΩΛ
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ (TRAINING VOUCHER) ΡΩΛ ΞΟΩΖΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΡΖΠ “SPRIDER
STORES Α.Δ.” ΘΑΘΩΠ ΘΑΗ ΛΔΩΛ ΔΘΡΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ,
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ (ΛΔΔΡs) ΞΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΞΝΟΝΠ ΡΝ
ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖΠ ΠΡΖΛ ΞΑΓΘΝΠΚΗΝΞΝΗΖΠΖ ΞΔΟΗΝΓΝ
2014-2020 ΘΑΗ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ.
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1. ΓΔΛΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ
1.1 Οξηζκνί
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training voucher) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
2 ηεο κε αξ. 1.5188/νηθ. 3.968/15.4.2011 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011) Θνηλήο
πνπξγηθήο Απφθαζεο, (ΑΓΑ: 4ΑΘ3Ι-ΔΝ), φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε πξψελ εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξείαο «SPRIDER
STORES Α.Δ.» θαζψο θαη ζε λένπο αλέξγνπο ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ
βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο (NEETs).
Ξξφθεηηαη γηα ην κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο , ζχκθσλα κε ην νπνίν ν
σθεινχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ν ίδηνο ηνλ Φνξέα πνπ παξέρεη ην
ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαηάξηηζεο, ην νπνίν έρεη πξνθχςεη κεηά απφ ηε δηάγλσζε
ησλ αλαγθψλ ηνπ σθεινχκελνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:
α. νη θνξείο παξνρήο ηεο θαηάξηηζεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Δζληθφ
Νξγαληζκφ Ξηζηνπνίεζεο Ξξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ
(Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ., εθεμήο)
β. ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ζχκθσλα κε ηηο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ πηζηνπνηεκέλα επαγγεικαηηθά
πεξηγξάκκαηα, θαζψο θαη κε βάζε ηηο δηαγλσζκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
σθεινχκελσλ.
γ. Ν θνξέαο θαηάξηηζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο
ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο ζχγρξνλεο θαη
αζχγρξνλεο.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training voucher) θαζψο θαη άιισλ ελλνηψλ ηεο παξνχζαο
Ξξφζθιεζεο, παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ελδεηθηηθνί νξηζκνί.
Πξφγξακκα θαηάξηηζεο κε επηρνξήγεζε: νη ππεξεζίεο θαηάξηηζεο πνπ ζα
παξαζρεζνχλ ζηνπο σθεινχκελνπο απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ
Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. παξφρνπο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκνιφγεζή
ηνπο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο.
Δπηηαγή Θαηάξηηζεο (training voucher): Ζ επηηαγή θαηάξηηζεο (θάζε επηηαγή
θέξεη κνλαδηθφ αηνκηθφ θσδηθφ) αθνξά ζε νηθνλνκηθή αμία πνζνχ χςνπο δχν
ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (2.400,00€), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηε ιήςε
ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο πνπ ιακβάλνπλ νη σθεινχκελνη απφ ηνπο
παξφρνπο θαηάξηηζεο. Ο θσδηθφο επηηαγήο θαηάξηηζεο, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη
κε ηνλ Θσδηθφ Αξηζκφ πκκεηνρήο (ΘΑ), δίλεηαη απφ ηνλ ΒΒΔ κεηά απφ
επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο σθεινχκελνπο. εκεηψλεηαη φηη νη
σθεινχκελνη πξνέξρνληαη απφ ηελ Δλέξγεηα Α (Δπαγγεικαηηθή
πκβνπιεπηηθή) ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ.
Υξφλνο ελεξγνπνίεζεο ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο: απφ 17/8/2016 κέρξη
24/8/2016.
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Δθπαηδεπηηθφ Δπίδνκα: Ξεξηιακβάλεη ην επίδνκα ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε ηεο
θαηάξηηζεο. Ρν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ έμη επξψ (6,00€)
αλά ψξα θαηάξηηζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ),
ζπλνιηθά ρίιηα νρηαθφζηα επξψ (1.800,00€), ην νπνίν ιακβάλεη ν σθεινχκελνο
ηεο Δλέξγεηαο απφ ηνλ ζπληνληζηή θνξέα ηεο Έλσζεο (ΠΒΒΔ) γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
Κεηξψν σθεινχκελσλ: ην Κεηξψν, πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί απφ πξψελ
εξγαδφκελνπο/εο ηεο «SPRIDER STORES Α.Δ.», θαζψο θαη λένπο αλέξγνπο ειηθίαο
15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο
(NEETs), νη νπνίνη ζα ιάβνπλ θσδηθφ επηηαγήο θαηάξηηζεο (ή αιιηψο Θσδηθφ
Αξηζκφ Ππκκεηνρήο) γηα λα πιεξσζεί ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ ζα
παξαθνινπζήζνπλ, ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο, θαζψο θαη ην
εθπαηδεπηηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζηηο δεθαηξείο (13)
Ξεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο
Sprider Stores AE.
Κεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ παξφρσλ θαηάξηηζεο: ην Κεηξψν ζην νπνίν ζα
εγγξαθνχλ νη πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα λα
παξέρνπλ ζηνπο σθεινχκελνπο ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Θα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ http://www.sci-egf.eu κεηά ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςήθησλ παξφρσλ
θαηάξηηζεο.
Πάξνρνο Θαηάξηηζεο: Θάζε αδεηνδνηεκέλνο σο Θέληξν Γηα Βίνπ Κάζεζεο
Δπηπέδνπ 1 ή Θέληξν Γηα Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 2 πάξνρνο ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη θάζε πάξνρνο ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην
Λ.4093/2012, παξ. Θ, πεξηπη. Θ15, αξηζκ.5 θαη ζχκθσλα κε ην Λ.4111/2013,
άξζξν 30, παξ. 36 λνείηαη σο Θέληξν Γηα Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 1 θαη Θέληξν
Γηα Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 2.
Δπαγγεικαηηθφ Πεξίγξακκα: ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ θαη επηκέξνπο
επαγγεικαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ελφο
επαγγέικαηνο ή κηαο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο.
Θεκαηηθφ Αληηθείκελν: ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ζηελ
παξνχζα κε βάζε ηηο δηαγλσζκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ σθεινχκελσλ θαη
γηα ην νπνίν ζα πινπνηεζεί πξφγξακκα θαηάξηηζεο. Ρν αληηθείκελν θαηάξηηζεο ζα
ζπλδέεηαη θαη ζα ζπλδπάδεηαη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ
Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα.
Σκήκα/Πξφγξακκα Θαηάξηηζεο: ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ αξηζκφ 5 έσο 25
σθεινχκελσλ νη νπνίνη ζα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο. Ν
πάξνρνο θαηάξηηζεο κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα, κε
σθεινχκελνπο, αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Σειεθαηάξηηζε (ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε): ε απφ απφζηαζε δηεμαγσγή ηεο
θαηάξηηζεο κέζσ δηαδηθηχνπ.
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Δηδηθή ηζηνζειίδα: ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.sci-egf.eu , ε νπνία
αθνξά ηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε ηζηνζειίδα κέζσ ηεο νπνίαο ζα γίλεη δηαρείξηζε
δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Δλέξγεηαο, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε θαη Δλέξγεηα.
Δλέξγεηα: Ρν ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
παξνχζαο Ξξφζθιεζεο.
Φνξέαο ζηνλ νπνίνλ έρεη εθρσξεζεί κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο
Γηαρείξηζεο: ν Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΠΒΒΔ) σο ν αξκφδηνο
θνξέαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Δλέξγεηαο Β.1 ηνπ Έξγνπ.

1.2 Πεξηγξαθή ηεο ελέξγεηαο
1.2.1 Αληηθείκελν ηεο Δλέξγεηαο
Ρν έξγν έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή έθηαθηεο ππνζηήξημεο ζε απνιπκέλνπο
εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο «SPRIDER STORES Α.Δ.», θαζψο θαη ζε λένπο
αλέξγνπο ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή
θαηάξηηζεο (NEETs) ζηηο δεθαηξείο (13) Ξεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, ζηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνχζαλ θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο Sprider Stores AE. Νη σθεινχκελνη
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαπάλσ δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο.
Πην πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο Α ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εμαηνκηθεπκέλε
πξνζέγγηζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα
θάζε έλα άηνκν μερσξηζηά, ηελ ελδπλάκσζή ηνπ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζε
ηνκείο θαη δξάζεηο απαζρφιεζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
απαηηήζεσλ ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη κέζσ ησλ
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηειεί ε Δλέξγεηα Β θαη εηδηθφηεξα ε
«Δλέξγεηα Β.1 Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε» ε νπνία αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε, θαη' αλψηαην φξην, 1.105 άηνκα, δειαδή 555
πξψελ εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο «SPRIDER STORES» θαη 550 λένπο αλέξγνπο,
ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο
(NEETs) θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) πεξηφδνπ 20142020.
Νη ππεξεζίεο θαηάξηηζεο ζα παξαζρεζνχλ κέζσ επηηαγήο θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.

1.2.2 Αληηθείκελα θαηάξηηζεο
Αληηθείκελν θαηάξηηζεο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε
πξνεπηιεγκέλα ζεκαηηθά αληηθείκελα έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ή ε
ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ησλ σθεινχκελσλ - είηε απηνί είλαη άλεξγνη είηε
εξγάδνληαη ζε επηζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο - ή/θαη ε αλνδηθή θηλεηηθφηεηά ηνπο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δλέξγεηαο Α «Δπαγγεικαηηθή Ππκβνπιεπηηθή» ηνπ Έξγνπ,
κεηά απφ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ σθεινπκέλσλ, βάζεη
αθελφο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ
πξνζφλησλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ησλ αλαγθψλ ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη
ησλ εμειίμεσλ/πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο ζηνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Ρα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο 300 σξψλ ην θαζέλα, αθνξνχλ ζηα
αθφινπζα ζεκαηηθά αληηθείκελα:
1. χγρξνλα

ζπζηήκαηα

νξγάλσζεο

θαη

δηνίθεζεο

επηρεηξήζεσλ

ιηαληθνχ εκπνξίνπ
2. ηειέρε εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (Β2Β, ιηαληθή πψιεζε, δηαρείξηζε
απνζεκάησλ)
3. Θέκαηα εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ – ζχγρξνλεο ηερληθέο κάξθεηηλγθ θαη
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ
4. ηειέρε δηαδηθηπαθνχ marketing θαη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ
5. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
6. χγρξνλεο ηερληθέο marketing θαη επηθνηλσλίαο
7. χγρξνλεο ηερληθέο πσιήζεσλ
8. Τδξαπιηθέο

εγθαηαζηάζεηο

ζπζηεκάησλ

ζέξκαλζεο,

ςχμεο

&

αεξηζκνχ κε ρξήζε θπζηθνχ αεξηνχ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελεξγείαο
9. Δξγαζίεο κεηαθνξψλ θαη θνξηνεθθνξηψζεσλ
10.ηειέρε ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ
11.Γηαρείξηζε αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ηξνθίκσλ
12.ηειέρε νηθνηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
13.Τπάιιεινο ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζε μελνδνρεηαθέο
κνλάδεο
14.Τπάιιεινο ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
15.Τπάιιεινο ηκήκαηνο νξφθσλ θαη ιηλνζήθεο
16.Πνηνηηθή εμππεξέηεζε πειαηψλ ζε επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ
εζηίαζεο
17.Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο – πλεξγαηηθά εξγαιεία –Αλάπηπμε θαη
δηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ
18.ηέιερνο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
19.Απηνκαηηζκφο επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ρξήζε εθαξκνγψλ
πιεξνθνξηθήο
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1.2.3 Κεηξψν Παξφρσλ θαηάξηηζεο
Ρα πξνγξάκκαηα ζα πινπνηεζνχλ απφ παξφρνπο θαηάξηηζεο πηζηνπνηεκέλνπο απφ
ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. πνπ πιεξνχλ ππνρξεσηηθά θαη ζσξεπηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ
Θεθ. 5 ηνπ παξφληνο, νη νπνίνη ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζα εγγξαθνχλ
ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ν ΠΒΒΔ ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Πην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ νη πηζηνπνηεκέλνη
πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνβάιινληαο ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα
δηαδηθαζία, ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.sci-egf.eu έσο ηελ Πέκπηε 11
Απγνχζηνπ 2016. Ρν Κεηξψν κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο παξφρνπο ζα αλαξηεζεί
ζηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα ηελ Σεηάξηε 17 Απγνχζηνπ 2016.

1.2.4 Κεηξψν Χθεινχκελσλ
Νη σθεινχκελνη ηεο Δλέξγεηαο έρνπλ ήδε επηιεγεί ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ πνπ
εληάζζεηαη ε παξνχζα Δλέξγεηα θαη έρνπλ εγγξαθεί ζην Κεηξψν Ωθεινχκελσλ. Νη
σθεινχκελνη (πξψελ εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο «SPRIDER STORES Α.Δ.», θαζψο
θαη λένη άλεξγνη, ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο,
εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο), πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν αλαιακβάλνπλ
ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηεο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο.

1.2.5 Τινπνίεζε ηεο Δλέξγεηαο – χζηεκα επηηαγψλ θαηάξηηζεο
Θάζε σθεινχκελνο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην Κεηξψν Ωθεινχκελσλ δηθαηνχηαη λα
ιάβεη πξνζσπηθή επηηαγή θαηάξηηζεο κε ηελ νπνία απνθηά ην δηθαίσκα λα
θαηαξηηζηεί ζε ζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ
αλάγθεο θαη ζε πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ ζα επηιέμεη απφ ην ζρεηηθφ Κεηξψν
παξφρσλ θαηάξηηζεο.
Κέζσ ηεο επηηαγήο ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πιεξσζεί απφ ηνλ ΠΒΒΔ γηα ηηο
ππεξεζίεο θαηάξηηζεο πνπ ζα παξάζρεη ζηνλ σθεινχκελν. Δπίζεο, ν ΠΒΒΔ ζα
θαηαβάιιεη ζηνπο σθεινχκελνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ην νπνίν επίζεο
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ παξνχζα Δλέξγεηα.

1.2.6 Δλεκέξσζε ησλ
παξφρσλ θαηάξηηζεο)

ελδηαθεξφκελσλ

(σθεινπκέλσλ

θαη

Ζ ελεκέξσζε πξνο ηνπο σθεινχκελνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Πχλδεζκν
Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΠΒΒΔ), ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα εηδνπνηήζεη ηνπο
σθεινχκελνπο γηα ηελ έλαξμε ηεο Δλέξγεηαο ηεο θαηάξηηζεο θαη λα ηνπο θαιέζεη
γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πξνζσπηθνχ Θσδηθνχ Αξηζκνχ πκκεηνρήο (ΘΑ).
Θάζε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ (σθεινχκελσλ θαη παξφρσλ
θαηάξηηζεο) γηα ηελ ελέξγεηα, ζα γίλεηαη θαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ
http://www.sci-egf.eu. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα θαηαρσξίδνληαη ζηελ
αλσηέξσ εηδηθή ηζηνζειίδα είλαη ππνρξεσηηθή.
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1.2.7 Γηάξθεηα ηεο Δλέξγεηαο
Ζ θαηάξηηζε έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 300 ψξεο.
Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηεο ελέξγεηαο
νξίδεηαη ε 1ε επηεκβξίνπ 2016, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηφπηλ
ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

1.2.8 Πξνυπνινγηζκφο
σθεινχκελσλ

–

Γεσγξαθηθή

θαηαλνκή

–

Αξηζκφο

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δλέξγεηαο (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ επηδνκάησλ) δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ
εμαθνζίσλ ζαξάληα κία ρηιηάδσλ επξψ (4.641.000,00 €).
Ρν σξηαίν θφζηνο ηεο θαηάξηηζεο αλά σθεινχκελν θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ νθηψ
επξψ (8,00€ κε ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο) θαη ε
νηθνλνκηθή αμία ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο αλά σθεινχκελν θαζνξίδεηαη ζην πνζφ
ησλ δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (2.400,00 €) πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη εμφδσλ.
Ρν σξηαίν θφζηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο αλά σθεινχκελν θαζνξίδεηαη ζην
πνζφ ησλ έμη επξψ (6,00€) θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα γηα θάζε σθεινχκελν ζην
πνζφ ησλ ρηιίσλ νρηαθνζίσλ επξψ (1.800,00€) πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Ρν έξγν έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή έθηαθηεο ππνζηήξημεο ζε απνιπκέλνπο
εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο «SPRIDER STORES Α.Δ.», θαζψο θαη ζε λένπο
αλέξγνπο ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή
θαηάξηηζεο (NEETs) ζηηο δεθαηξείο (13) Ξεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, ζηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνχζαλ θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο Sprider Stores AE.
Ρν έξγν αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε, θαη'
αλψηαην φξην, 1.105 άηνκα, δειαδή 555 πξψελ εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο
«SPRIDER STORES» θαη 550 λένπο αλέξγνπο, ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ
βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο (NEETs) θαη ζπκκεηέρνπλ
ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο
ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) πεξηφδνπ 2014-2020.

1.3 Γεληθνί φξνη:
1. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ζηε δηαδηθαζία απηήο.
2. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα, ζπλεπάγεηαη
ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ απηήο.
3. Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Κεηξψν ηεο παξνχζαο ζπληζηά
εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ ΠΒΒΔ γηα ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ αηηνχληνο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο.
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4. Ν ΠΒΒΔ ζα εμαζθαιίζεη φηη ζα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο
θαη πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην1 θαη ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο.
5. Ν ΠΒΒΔ θαη ε Αξρή Γηαρείξηζεο επηθπιάζζνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ
επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα2.
6. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απαιιάζζεηαη απφ ΦΞΑ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηβ) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ.
2859/2000 (Θψδηθαο ΦΞΑ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Νη σθεινχκελνη πνπ εληάρζεθαλ ζην Κεηξψν Ωθεινπκέλσλ έρνπλ
απνθιεηζηηθά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα
θαη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζή ηνπο.
8. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ Θαηάξηηζεο
ππέρνπλ ζέζε θαη έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ «Αλαδφρνπ/Ξαξφρνπ», φπσο
νξίδεηαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. 1.5188/νηθ3.968 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011) Θνηλή
Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη
Θνηλσληθήο
Ξξνζηαζίαο
«Ρξνπνπνίεζε
θαη
θσδηθνπνίεζε
ηεο
ππ‟αξ.νηθ.55582/1933/2008 (ΦΔΘ 1491/Β) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε
αξηζκφ 0.15968/3.2570/2010 (ΦΔΘ 1503/Β) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ
Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο
θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ζέκα “Δληαίν
Πχζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ
Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΘΡ ή
ην ΔΡΞΑ βάζεη ηνπ άξζξνπ 34, παξάγξαθνο 2 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ
1083/2006, φπσο ηζρχεη, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ (2007-2013) γηα φια ηα
Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο» θαζψο θαη
απνθιεηζηηθά ηα δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ θαη ζηελ παξνχζα.
9. Θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο θαζψο θαη δηαδηθαζίεο ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ
ΠΒΒΔ θαη ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο, εθφζνλ πθίζηαληαη, ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα
http://www.sci-egf.eu θαη ε ηήξεζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή.
10. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ζην αξρείν ηνπο θάθειν ηεο
Δλέξγεηαο κε φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
πινπνίεζή ηεο, ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ηνλ
νπνίν νθείινπλ λα ηνλ έρνπλ δηαζέζηκν ζε πεξίπησζε ειέγρνπ.
11. Ο ΒΒΔ θαηαβάιεη ηελ ακνηβή ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο θαζψο θαη
ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ησλ σθεινχκελσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνλ ΒΒΔ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν νη ζρεηηθέο
πηζηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Δλέξγεηαο Β.

1

Θαη εηδηθφηεξα ηα Άξζξα 7 θαη 8 ηεο κε αξηζκ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΔΘ 1565/Ρεχρνο
Β/27-07-2015) Θνηλήο Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ, ηνπ
πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε ζέκα «Πχζηεκα
Ξξνγξακκαηηζκνχ, Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν πξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε
(ΔΡΞ) πεξηφδνπ 2014-2020».
2
Θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 20 ηεο κε αξηζκ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΔΘ 1565/Ρεχρνο Β/27-072015) ΘΑ.
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2. ΧΦΔΙΟΤΚΔΛΟΗ – ΚΖΣΡΧΟ ΧΦΔΙΟΤΚΔΛΧΛ ΧΦΔΙΟΤΚΔΛΟΗ ΔΠΗΣΑΓΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ
2.1 Κεηξψν Χθεινπκέλσλ, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην
κεηξψν
Ρν Κεηξψν Ωθεινπκέλσλ έρεη ζπγθξνηεζεί απφ ηνπο θνξείο ηεο Έλσζεο γηα ηνπο
σθεινχκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «ινπνίεζε Δλεξγεηψλ
πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ
Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) EGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES Α.Δ.».

2.2 πκθσλεηηθφ ζπκκεηνρήο
Θάζε σθεινχκελνο πνπ έρεη εληαρζεί ζην Κεηξψν Ωθεινπκέλσλ νθείιεη λα
ππνγξάςεη ζπκθσλεηηθφ κε πάξνρν θαηάξηηζεο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη φξνη θαη
νη ππνρξεψζεηο ησλ σθεινπκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δλέξγεηα
ηεο θαηάξηηζεο θαη λα παξαιάβνπλ ηνλ Θσδηθφ Αξηζκφ Ππκκεηνρήο (ΘΑΠ). Οη
σθεινχκελνη ζα πξέπεη λα παξαιάβνπλ ηνλ ΘΑ απφ ηηο 05 Απγνχζηνπ
2016 έσο θαη ηηο 12 Απγνχζηνπ 2016.

2.3 Γηαγξαθή Χθεινχκελνπ
Πε πεξίπησζε δηαγξαθήο Ωθεινχκελνπ απφ ηνλ πίλαθα ηνπ Κεηξψνπ
Ωθεινπκέλσλ, δελ θαηαξηίδεηαη λένο πίλαθαο Ωθεινπκέλσλ αθνχ ε Δλέξγεηα
αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο σθεινχκελνπο, φζνπο δειαδή ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελέξγεηεο
ηνπ Έξγνπ «ινπνίεζε Δλεξγεηψλ πνπ Ππγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ
Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) EGF/2014/009 EL/SPRIDER
STORES Α.Δ.», ην νπνίν πινπνηεί ε Έλσζε σο θνξέαο εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ
ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο. Γηαγξαθή σθεινχκελνπ απφ ην Κεηξψν Ωθεινπκέλσλ
γίλεηαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ δηθαηψκαηνο ελίζρπζεο θαη αθχξσζεο ηεο
επηηαγήο ζχκθσλα κε ην θεθ. 3.5 ηεο παξνχζαο.
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3. ΔΠΗΣΑΓΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ (TRAINING VOUCHER)
3.1
Υαξαθηεξηζηηθά
Οηθνλνκηθή αμία

ηεο

Δπηηαγήο

Θαηάξηηζεο

–

Ν θσδηθφο επηηαγήο θαηάξηηζεο ελζσκαηψλεη ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή αμία,
χςνπο δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (2.400,00 επξψ), κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ
ηελ αληαιιαγή ηεο κε ππεξεζίεο θαηάξηηζεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζηνπο
Ωθεινχκελνπο απφ ηα κέιε Κεηξψνπ Ξαξφρσλ θαηάξηηζεο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο.
Ζ αμία πνπ ελζσκαηψλεη ε επηηαγή θαηάξηηζεο απνηειεί ηελ ακνηβή ηνπ παξφρνπ
θαηάξηηζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, ε νπνία θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δελ δηθαηνχηαη λα επηδηψμεη, λα
αλαδεηήζεη ή λα ιάβεη ακνηβή ππφ άιινπο φξνπο νχηε νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ή
απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.

3.2 Θαιππηφκελα θφζηε απφ ηελ επηηαγή θαηάξηηζεο
Α. Ζ αμία ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο απνηειεί ην κνλαδηθφ αληάιιαγκα πνπ ζα
θαηαβιεζεί ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο - κέινο ηνπ Κεηξψνπ παξφρσλ θαηάξηηζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο πξνο ηνλ Ωθεινχκελν.
Β. Ρν αληάιιαγκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ακνηβή ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο θαη φιεο
αλεμαηξέησο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απηφλ γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηδίσο:
 ηηο ακνηβέο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ επνπηψλ ηειεθαηάξηηζεο (φπνπ
απαηηείηαη), κε ηνπο νπνίνπο ν πάξνρνο θαηάξηηζεο νθείιεη λα ζπκβιεζεί
γηα ηελ παξνρή ηεο θαηάξηηζεο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο,
 ηηο ακνηβέο ησλ εθπαηδεπηψλ, κε ηνπο νπνίνπο ν πάξνρνο θαηάξηηζεο
νθείιεη λα ζπκβιεζεί γηα ηελ παξνρή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε ηε κέζνδν
ησλ case studies θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ή/θαη ηελ ακνηβή ησλ
επηρεηξήζεσλ ή/θαη ησλ εθπαηδεπηψλ πξαθηηθήο, ζε πεξίπησζε πνπ ε
πξαθηηθή άζθεζε δηεμαρζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ, φπνπ
απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
 δαπάλεο εκηδηαηξνθήο ησλ σθεινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο
θαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο ησλ σθεινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξαθηηθήο, φπνπ απαηηείηαη.
 ην θφζηνο ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο,
 ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ην
νπνίν ζα ιάβεη ν θαηαξηηδφκελνο Ωθεινχκελνο θαη βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν
θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 87 ηνπ λ. 3996/2011
«Αλακφξθσζε ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»‟. Ρν πνζφ απηφ αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ χςνπο 6,45% επί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο, δειαδή ζε
εθαηφλ δέθα έμη επξψ θαη δέθα ιεπηά (116,10€) ζπλνιηθά αλά άλεξγν
θαηαξηηδφκελν Ωθεινχκελν. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο σθεινχκελσλ ηζρχεη
φ,ηη πξνβιέπεηαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. 1.5188/νηθ3.968 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011)
Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη
Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο (Αξζξ. 5.14).
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3.3 Όξνη θαη Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη παξαιαβήο ηεο
επηηαγήο θαηάξηηζεο
Ν θσδηθφο επηηαγήο θαηάξηηζεο (training voucher) ή αιιηψο ΘΑΠ, ζα δνζεί ζηνπο
σθεινχκελνπο απφ ηνλ ΠΒΒΔ.

3.4 Δλεξγνπνίεζε επηηαγήο θαηάξηηζεο
Θάζε σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ζε πάξνρν θαηάξηηζεο, θαη σο εθ
ηνχηνπ λα ελεξγνπνηήζεη ηελ επηηαγή θαηάξηηζήο ηνπ απφ ηηο 17 Απγνχζηνπ
2016, έσο θαη ηηο 22 Απγνχζηνπ 2016.
Ζ Δλεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο γίλεηαη απηφκαηα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
κεηαμχ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ θαη ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο, ν νπνίνο είλαη κέινο ηνπ
Κεηξψνπ παξφρσλ θαηάξηηζεο. Νη ζπκβάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζε
θπζηθφ αξρείν απφ ηηο 17 Απγνχζηνπ έσο ηηο 24 Απγνχζηνπ 2016 ζηνλ
ΒΒΔ, καδί κε ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο σθεινπκέλσλ.
Καδί κε ηελ απνζηνιή ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ
σθεινπκέλσλ, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο νθείιεη λα ππνβάιεη έληππα ηε δήισζε
έλαξμεο ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Δάλ παξέιζεη ε παξαπάλσ
πξνζεζκία ιχεηαη απηνδίθαηα ε ζχκβαζε κεηαμχ σθεινχκελνπ θαη παξφρνπ
θαηάξηηζεο. Νη πξνζεζκίεο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη
γηα αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλνπο ιφγνπο κε απφθαζε ηνπ ΠΒΒΔ πνπ ζα
αλαθνηλψλεηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα.
Δηδηθά γηα ην κέξνο ηεο θαηάξηηζεο πνπ αθνξά ζηελ πξαθηηθή άζθεζε, ν πάξνρνο
νθείιεη λα ππνβάιιεη 5 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο ζπκθσλεηηθά κε
αδεηνδνηεκέλεο δνκέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δε δηαζέηεη ίδηεο δνκέο, γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο κε ηε κνξθή ησλ case studies ή ζπκθσλεηηθά κε
επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο, φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.

3.5 Απψιεηα δηθαηψκαηνο ελίζρπζεο – αθχξσζε επηηαγήο
θαηάξηηζεο
Α. Δάλ ν Ωθεινχκελνο δελ παξαιάβεη ηνλ ΘΑΠ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ράλεη ην
δηθαίσκα ελίζρπζεο θαη δηαγξάθεηαη απφ ην Κεηξψν Ωθεινχκελσλ.
Β. Δπίζεο, εάλ παξέιζεη άπξαθην ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα
παξαιεθζεί ν θσδηθφο επηηαγήο θαηάξηηζεο θαη λα ελεξγνπνηεζεί θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4, ν θσδηθφο ηεο επηηαγήο αθπξψλεηαη θαη ν
Ωθεινχκελνο δηαγξάθεηαη απφ ην Κεηξψν Ωθεινχκελσλ.
Γ. Δάλ θάπνηνο-α απσιέζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ σθεινχκελνπ ζην Έξγν «ινπνίεζε
Δλεξγεηψλ πνπ Ππγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο
ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε» δηαγξάθεηαη απηνδίθαηα απφ ην Κεηξψν Ωθεινπκέλσλ θαη
ν θσδηθφο ηεο επηηαγήο θαηάξηηζήο ηνπ αθπξψλεηαη, εάλ έρεη ήδε παξαρζεί.
Νη πξνζεζκίεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη γηα
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλνπο ιφγνπο κε απφθαζε ηνπ ΠΒΒΔ κεηά απφ ηε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Αξρήο Γηαρείξηζεο, πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη ζηελ εηδηθή
ηζηνζειίδα (http://www.sci-egf.eu ).
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4. ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟ ΔΠΗΓΟΚΑ
4.1 Δθπαηδεπηηθφ επίδνκα – Πξνυπνζέζεηο ιήςεο - Αμία
Θάζε σθεινχκελνο, εθφζνλ νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο (θεθ. 7.5)
δηθαηνχηαη λα ιάβεη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ην νπνίν έρεη ζπλνιηθή αμία ρηιίσλ
νρηαθνζίσλ επξψ (1.800,00€) πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ
θξαηήζεσλ.

4.2 Όξνη θαη δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επηδφκαηνο
Ζ θαηαβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο ζηνλ Ωθεινχκελν ζα γίλεη απφ ηνλ
ΠΒΒΔ. Ζ θαηαβνιή ζα γίλεη κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
πνπ ηεξεί ν Ωθεινχκελνο, ζε Ξηζησηηθφ Ίδξπκα, θαη ηνλ νπνίν έρεη δειψζεη ζηνλ
ΠΒΒΔ θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Έξγν.
εκείσζε: Ζ θαηαβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο ζηνλ σθεινχκελν απφ ηνλ
ΠΒΒΔ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ απφ ηελ
Αξρή Γηαρείξηζεο ζηνλ ΠΒΒΔ.
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5. ΠΑΡΟΥΟΗ
ΘΑΣΑΡΣΗΖ

ΘΑΣΑΡΣΗΖ

5.1 Γηθαίσκα
θαηάξηηζεο

ζπκκεηνρήο

-

ΚΖΣΡΧΟ

ζην

Κεηξψν

ΠΑΡΟΥΧΛ
Παξφρσλ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο θαη επνκέλσο δηθαίσκα
ππνβνιήο «Αίηεζεο Ππκκεηνρήο» γηα εγγξαθή ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο
πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ν ΠΒΒΔ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, έρεη:
Α. Α.1) Θάζε πάξνρνο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ν νπνίνο είλαη
αδεηνδνηεκέλνο σο Θέληξν Γηα Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 1 ή Θέληξν Γηά Βίνπ
Κάζεζεο Δπηπέδνπ 2, ζχκθσλα κε ην Λ.4093/2012, παξ. Θ, πεξηπη. Θ15, αξηζκ. 5
θαη ζχκθσλα κε ην Λ.4111//2013, άξζξν 30, παξ. 36, λνείηαη σο Θέληξν Γηά Βίνπ
Κάζεζεο Δπηπέδνπ 1 θαη Θέληξν Γηά Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ 2.
Α.2) Θάζε Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο ζα πξέπεη ζηηο δνκέο ηνπ λα δηαζέηεη
πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΚΔΑ, ζχκθσλα κε ην Λφκν 4067/2012 (ΦΔΘ 79/Α/2012)
«Λένο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο» θαη ηηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ ηνπ πνπξγείνπ
Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο».
Δηδηθφηεξα γηα ηα Θ∆ΒΚ1 απαηηείηαη λα ππνβιεζεί αθξηβέο αληίγξαθν ηεο
πηζηνπνίεζεο απφ ΔΝΞΞΔΞ γηα πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Α.3) Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ ζα ππνβάιεη Αίηεζε Ππκκεηνρήο ππνρξεσηηθά
ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά :
I.
II.

Λα έρεη πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν
ηειεθαηάξηηζεο, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.
Λα παξέρεη θαηάιιειε ή θαηάιιειεο πιαηθφξκεο ηειεθαηάξηηζεο, ζηελ
νπνία ζα πεξηέρνληαη είηε ην ζχλνιν, είηε κέξνο ησλ αληηθεηκέλσλ, είηε
κεκνλσκέλν αληηθείκελν θαηάξηηζεο ηεο παξαγξάθνπ 1.2.2.

Β. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο
κπνξνχλ
λα
πινπνηήζνπλ
πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο
απνθιεηζηηθά
ζε
πηζηνπνηεκέλεο δνκέο ζχκθσλα κε ηνλ Λ.4093/2012, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Γ. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο ζπληζηά αλεπηθχιαθηε
απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη απνηεινχλ ππνρξεσηηθφ
θαη απνθιεηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί κεηαμχ ηνπ
παξφρνπ θαηάξηηζεο θαη ηνπ σθεινχκελνπ, εθφζνλ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο
πεξηιεθζεί ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο.
Γ. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο, πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
ππέρεη ζέζε θαη έρεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ «Αλαδφρνπ/Ξαξφρνπ» φπσο νξίδνληαη
ζηελ ππ‟ αξηζκ. 1.5188/νηθ3.968 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011) Θνηλή Απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο
Ξξνζηαζίαο «Ρξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππ‟ αξ.νηθ.55582/1933/2008
(ΦΔΘ 1491/Β) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξηζκφ 0.15968/3.2570/2010 (ΦΔΘ
1503/Β) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Λαπηηιίαο, Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ζέκα “Δληαίν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο,
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Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΘΠ ή ην ΔΠΞΑ βάζεη ηνπ άξζξνπ 34, παξάγξαθνο
2 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 1083/2006, φπσο ηζρχεη, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ (20072013) γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο
θαηάξηηζεο», θαζψο θαη περιοριστικά ηα δηθαηψκαηα, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ
θαη ζηελ παξνχζα.
Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη Δλέξγεηεο ζηνρεχνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ
εηδηθφηεξσλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή έθηαθηεο θαη άκεζεο ππνζηήξημεο
ζηα απνιπκέλα άηνκα ηεο εηαηξείαο «SPRIDER STORES Α.Δ.» θαζψο θαη ζηνπο
λένπο αλέξγνπο ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγαζίαο,
εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο (NEETs), πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο
θαλφλεο πνπ, κεηαμχ άιισλ, έρνπλ ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε, ηνλ
εληνπηζκφ θαη ηελ άκεζε ζεξαπεία ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο
θαηάξηηζεο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, πξνζθιήζεσλ θιπ., ηεο επηινγήο ησλ
Ξαξφρσλ θαη ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ, νχησο ψζηε
λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε ίζε
κεηαρείξηζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ, απαγνξεχεηαη θαη είλαη αζπκβίβαζηε ε ζπκκεηνρή
ησλ ΘΓΒΚ 1 θαη 2 ησλ Φνξέσλ ηεο Έλσζεο «ΠΒΒΔ/ΗΚΔ ΓΠΔΒΔΔ/ΘΚΝΞ» ζην
Κεηξψν Ξαξφρσλ ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ππνςήθηνπ
παξφρνπ, πνπ είηε ν ίδηνο ή ηα κέιε ηεο δηνηθήζεψο ηνπ ζπλδένληαη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε θάπνην απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απνηεινχλ κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Έλσζεο «ΠΒΒΔ/ΗΚΔ ΓΠΔΒΔΔ/ΘΚΝΞ» ή απνηεινχλ κέιε ησλ
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζήο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ηξηψλ θνξέσλ ηεο Έλσζεο ή
βξίζθνληαη ζε ζρέζε ζπγγέλεηαο κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ κε ηα πξφζσπα ησλ δχν
πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ, ψζηε λα κελ ζηγεί ε ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή
επηινγή ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Επηπιένλ ηωλ αλωηέξω, απαγνξεύεηαη ξεηώο ζε όινπο ηνπο Παξόρνπο
Καηάξηηζεο λα αθνινπζήζνπλ νπνηαδήπνηε επηζεηηθή, παξειθπζηηθή θαη
αζέκηηε πξαθηηθή γηα ηελ πξνζέιθπζε ωθεινπκέλωλ θαη ηδίωο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ αζέκηηεο κνξθέο δηαθήκηζεο θαη πξόζζεηεο παξνρέο
πνπ είλαη ηθαλέο λα δηαηαξάμνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο βνύιεζεο ηωλ
ωθεινπκέλωλ ώζηε λα επηιέμνπλ Πάξνρν Καηάξηηζεο κε γλώκνλα ην
θέξδνο θαη όρη ηελ πνηόηεηα ηωλ πξνζθεξόκελωλ πξνγξακκάηωλ θαη
ππεξεζηώλ, θαζώο θαη λα παξαβηάζνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ηε
λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηωλ ωθεινπκέλωλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ
Νόκωλ πεξί αζέκηηνπ αληαγωληζκνύ (Ν. 146/1994), πεξί πξνζηαζίαο ηνπ
θαηαλαιωηή (Ν. 2251/1994, όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη), θαζώο θαη
ηνλ Νόκν πεξί πξνζηαζίαο ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ (Ν. 2472/1997,
ωο ηζρύεη).
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Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν θνξέαο δηαπηζηώζεη ζρεηηθέο παξαβάζεηο εθ
κέξνπο ηωλ παξόρωλ, δηαβηβάδεη ρωξίο θαζπζηέξεζε ηα ζηνηρεία ζηελ
Αξρή Δηαρείξηζεο, θαζώο θαη ζηηο αξκόδηεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο ήηνη, ζηελ
Επηηξνπή Αληαγωληζκνύ, ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Καηαλαιωηή θαη ηελ Αξρή
Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ γηα ηελ πεξαηηέξω αμηνιόγεζή ηνπο.

5.2 Τπνβνιή απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο Αίηεζεο
πκκεηνρήο/Γηθαίσκα
πκκεηνρήο
Όξνη
θαη
Πξνυπνζέζεηο
Θάζε Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο πνπ ελδηαθέξεηαη λα εγγξαθεί ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ
θαη λα παξέρεη ζηνπο σθεινχκελνπο ηηο ππεξεζίεο θαηάξηηζεο ηεο παξνχζαο
Ξξφζθιεζεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη «Αίηεζε Ππκκεηνρήο»
ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.sci-egf.eu. Ζ Αίηεζε Ππκκεηνρήο
επέρεη ζέζε πεχζπλεο Γήισζεο, φια ηεο ηα πεδία είλαη ππνρξεσηηθά θαη
πεξηιακβάλεη:
1. Ρα ζηνηρεία ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ΑΦΚ,
∆Ν, Θσδηθφο Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ ή αξηζκφο αδείαο Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ).
2. Ρα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε,
Α∆Ρ, ΑΦΚ, ∆Ν).
3. Ρελ ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη ν Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο, ηελ νπνία θαη ζα
ζπλδέζεη (link) ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.sci-egf.eu .
4. Ρα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο (IBAN,
Ρξάπεδα), ζηνλ νπνίν θαη ζα θαηαβιεζεί ε ακνηβή ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή γηα ηηο ππεξεζίεο θαηάξηηζεο πνπ ζα παξάζρεη ζην πιαίζην ηεο
παξνχζαο.
Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ ζα ππνβάιεη Αίηεζε Ππκκεηνρήο ζα ιάβεη
εηδνπνίεζε ζην mail ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή ή φρη ππνβνιή απηήο.

5.2.1 πλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνβνιήο αίηεζεο παξφρνπ
Κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο παξαπάλσ αίηεζεο, θάζε πάξνρνο ζα πξέπεη
λα απνζηείιεη ζηνλ Πχλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΠΒΒΔ) ζε έληππε
κνξθή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαη έσο ηελ Πέκπηε 11 Απγνχζηνπ 2016, θαη
ψξα 17:00, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. πνγεγξακκέλε Αίηεζε φπσο ππνβιήζεθε ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα.
2. Ηζρχνπζα Άδεηα ΔΝΞΞΔΞ.
3. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ παξφρνπ ζε ηζρχ.
4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ παξφρνπ ζε ηζρχ.
5. Φσηνηππία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ παξφρνπ φπνπ θαίλεηαη ην ΗΒΑΛ.
6. Ξξνο απφδεημε ηνπ ζεκείνπ Α.3 Η ηεο παξαγξάθνπ 5.1 Βεβαίσζε Νξηζηηθήο
Ξαξαιαβήο ππνέξγνπ απφ αληίζηνηρε Αλαζέηνπζα Αξρή.
7. Ξξνο απφδεημε ηνπ ζεκείνπ Α.3 II ηεο παξαγξάθνπ 5.1 δήισζε ζπλδέζκνπ
(link) θαζψο θαη θσδηθνχο πξφζβαζεο ψζηε λα απνθηήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ηειεθαηάξηηζεο θαη λα αμηνινγήζεη ηελ επάξθεηα
ησλ ςεθηαθψλ καζεκάησλ σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ θάζε
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.
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Ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:
Γηθαηνινγεηηθά ΘΓΒΚ
Ξξφζθιεζε 2/2016/ΠΒΒΔ
ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΞΑΟΝΣΩΛ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΠΡΖΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑ «Β.1 –
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ» ΚΔ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ ΔΞΗΡΑΓΩΛ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ
(TRAINING VOUCHER) ΡΩΛ ΞΟΩΖΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΡΖΠ “SPRIDER STORES ΑΔ”
ΘΑΘΩΠ ΘΑΗ ΛΔΩΛ ΔΘΡΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ, ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ, ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ (ΛΔΔΡs)
Αλαζέηνπζα Αξρή:
ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΩΛ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ
Ξιαηεία Κνξηρφβνπ 1, Θεζζαινλίθε 54625
7νο Όξνθνο
Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη
κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο http://www.sci-egf.eu έσο ηελ Πέκπηε 11
Απγνχζηνπ 2016 θαη ψξα 17:00.
Ρα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά (ζε έληππε κνξθή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν) ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνλ ΠΒΒΔ έσο ηελ Πέκπηε
11 Απγνχζηνπ 2016 θαη ψξα 17:00 κε επζχλε ηνπ απνζηνιέα.
Ρν Κεηξψν κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο παξφρνπο ζα αλαξηεζεί ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα
ζηηο 17 Απγνχζηνπ 2016.
Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κπνξεί λα γίλεη απφ
ηηο 18 Απγνχζηνπ έσο ηηο 26 Απγνχζηνπ 2016.
Θάζε Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο νθείιεη λα δηαηεξεί φια ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ
ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη
πξνο δηάζεζε γηα έιεγρν απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Ρα κέιε ηνπ Κεηξψνπ
παξφρσλ θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη εγγεγξακκέλα ζην
Κεηξψν λα πιεξνχλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπο θαη λα εθπιεξψλνπλ
ηηο αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.

5.3
Γηαδηθαζία
θαηάξηηζεο

Έληαμεο

ζην

Κεηξψν

παξφρσλ

Ρα ζηνηρεία ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο πνπ ππνβάινπλ Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα
ειέγρνληαη απφ ηνλ ΠΒΒΔ ηφζν σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηελ
αθξίβεηά ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ.
Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο εληάζζνληαη ζην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπο αλαξηψληαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο Δλέξγεηαο εθφζνλ
δηαπηζησζεί ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππέβαιαλ. Νη
εγγεγξακκέλνη πάξνρνη ζην Κεηξψν Ξαξφρσλ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή
πηλάθσλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.sci-egf.eu.
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5.4 Γηαζέζηκν ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα
θαηάξηηζεο - κέινο ηνπ Κεηξψνπ

θάζε

πάξνρν

Α. Πηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο Δλέξγεηαο γηα θάζε πάξνρν θαηάξηηζεο – κέινο ηνπ
Κεηξψνπ ζα αλαξηψληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
Ζ νλνκαζία - επσλπκία ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο.
Θσδηθφο πηζηνπνίεζήο ηνπ ή άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΝΞΞΔΞ.
Ρν/α αληηθείκελν/α θαηάξηηζεο πνπ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο πξνηίζεηαη λα
πινπνηήζεη.
Ζ δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο αλά δνκή (ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε, ηειέθσλν θ.ιπ.).
Β. Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην Κεηξψν, κε απνθιεηζηηθή ηνπ
επζχλε, επηκειείηαη ππνρξεσηηθά ηελ ζχλδεζε (link) ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ, ηελ
νπνία έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Δλέξγεηα, ψζηε λα είλαη
δηαζέζηκεο, κέζσ απηήο, ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο.
Ρα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο
δεκνζηνπνηνχληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο θαη ε Έλσζε
δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα ή ηελ αμηνπηζηία ηνπο.

5.5 Γηαγξαθή παξφρνπ θαηάξηηζεο - Κέινο ηνπ Κεηξψνπ
Πε πεξίπησζε δηαγξαθήο παξφρνπ θαηάξηηζεο απφ ην Κεηξψν, αλαξηάηαη ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.sci-egf.eu. Γηαγξαθή παξφρνπ
θαηάξηηζεο απφ ην Κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο ζπληειείηαη ζηελ πεξίπησζε κε
ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο.
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6. ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΑ ΘΑΣΑΡΣΗΖ - ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ
ΟΡΟΗ
Ζ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε θαη ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα
ηνπο σθεινχκελνπο πξψελ εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο “SPRIDER STORES Α.Δ.”
θαζψο θαη ζε λένπο αλέξγνπο, ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο
εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο (NEETs), πξνζδηφξηζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
απαηηήζεηο ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ κέζσ
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηηο δεθαηξείο (13) Ξεξηθέξεηεο
ηεο Διιάδαο, ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο Sprider Stores
AE.
Κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ
επηδηψθεηαη γηα ηνπο σθεινχκελνπο λα απνθηήζνπλ
δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη
δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ή ηελ ηζρπξνπνίεζε ή ηελ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ
ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο,
πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ
αλνδηθή θηλεηηθφηεηά ηνπο

6.1 Σα ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο

Ρα ζεκαηηθά αληηθείκελα γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα
θαηάξηηζεο είλαη δεζκεπηηθά θαζψο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ δηάγλσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ
ησλ
σθεινχκελσλ,
βάζεη
ησλ
ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπο.
Ζ δηάξθεηα θάζε πξνγξάκκαηνο ηειεθαηάξηηζεο, ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε, νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε ηξηαθφζηεο (300) ψξεο,
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη:
- Ρν ζεσξεηηθφ κέξνο, ην νπνίν ζε θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πξέπεη λα
ζπλαξηάηαη άκεζα κε ην εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν θαη λα απνηειεί ην 80% ηνπ
ζπλφινπ ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζα δηεμαρζεί κε ηε κέζνδν ηεο
ηειεθαηάξηηζεο. Απφ ηηο 240 ψξεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο θαηάξηηζεο πνπ ζα
δηεμαρζεί κε ηε κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο, νη 40 ψξεο ζα αθνξνχλ ζε ζχγρξνλε
ηειεθαηάξηηζε θαη νη 200 ψξεο ζε αζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε.
- Ρν πξαθηηθφ κέξνο (θαηάξηηζε ζηελ ηάμε) ην νπνίν ζα θαιχπηεη ην 20%
αληίζηνηρα ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηνη 60 ψξεο. Ζ πξαθηηθή
άζθεζε ζα πινπνηεζεί κε ηε κνξθή «case studies», πξνζνκνηψζεσλ θαη projects
ζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Ζ πξαθηηθή ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε αδεηνδνηεκέλεο δνκέο ησλ παξφρσλ (ίδηεο ή ελνηθηαδφκελεο).
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη εθηθηή ε πξφζβαζε ελφο σθεινχκελνπ ζηε δνκή
θαηάξηηζεο φπνπ δηελεξγείηαη ε πξαθηηθή άζθεζε ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, είλαη δπλαηή
ε πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο ζπλαθείο κε ην εθπαηδεπηηθφ
αληηθείκελν, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Πε φια ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ελζσκάησζε δηδαθηηθψλ
ελνηήησλ πνπ λα αθνξνχλ:
ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο (ηερληθέο
ζχληαμεο
βηνγξαθηθνχ,
αλάπηπμε
πξνζσπηθήο
ζηξαηεγηθήο,
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επαγγεικαηηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο,
ηξφπνη
εμεχξεζεο
εξγαζίαο,
πξνζνκνίσζε ζπλέληεπμεο κε ηνλ εξγνδφηε, βαζηθέο αξρέο γηα εθθίλεζε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θ.α.),
ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία,
ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο,
ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη
ηε ρξήζε βαζηθψλ εθαξκνγψλ Ζ/.
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ππνρξεσηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
ελνηήησλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ θαη‟ ειάρηζηνλ 5% θαη κέρξη 10% ζην
ζχλνιν ησλ σξψλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.

6.2 Δθπαηδεπηηθνί φξνη
Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο νη νπνίνη ζα εληαρζνχλ ζην Κεηξψν παξφρσλ ζα πξέπεη,
κεηαμχ άιισλ, λα εμεηδηθεχνπλ ην πεξηερφκελν θάζε αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο πνπ
πξνηίζεληαη λα πινπνηήζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ηε δηδαθηέα χιε.
Ζ εμεηδίθεπζε θαη αλάπηπμε θάζε πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαη λα
ζπλδπάδεηαη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα σο πξνο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ηηο
απαηηνχκελεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε απηψλ,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ελδεηθηηθψλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζην ελ ιφγσ επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα.

6.2.1 Τπνδνκέο θαηάξηηζεο
Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζα πινπνηείηαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο πνπ
ζα δηαζέηεη ν θάζε πάξνρνο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.
Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κνξθή ησλ case studies ζε
αδεηνδνηεκέλεο απφ ηνλ ΔΝΞΞΔΞ δνκέο παξφρσλ (ΘΓΒΚ1 ή ΘΓΒΚ2), νη νπνίεο
δηαζέηνπλ πξνζβαζηκφηεηα ζε ΑΚΔΑ, ζχκθσλα κε ην Λφκν 4067/2012 (ΦΔΘ
79/Α/2012) «Λένο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο» θαη ηηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ ηνπ
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Πρεδηάδνληαο γηα
Όινπο».

6.2.2 Σειεθαηάξηηζε
Ρν ζχλνιν ησλ σξψλ (240) ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζα
πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο ζχγρξνλεο θαη ηεο αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.
Νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηειεθαηάξηηζεο
(ελδεηθηηθά πξνδηαγξαθέο ζπζηεκάησλ, ππνδνκψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
ηειεθαηάξηηζεο, πξνδηαγξαθέο καζεκάησλ, θαηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ
(reports) θιπ) θαζνξίδνληαη σο εμήο:
Ζ ηειεθαηάξηηζε πξέπεη λα πινπνηείηαη κέζσ ελφο Νινθιεξσκέλνπ
Ππζηήκαηνο Ρειεθαηάξηηζεο (Ν.Π.Ρ.Θ.), ην νπνίν λα έρεη θαη‟ ειάρηζηνλ
ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο:
o Νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ρξεζηψλ (δηαρεηξηζηψλ, εθπαηδεπηψλ,
επνπηψλ
ηειεθαηάξηηζεο,
θαηαξηηδφκελσλ),
ειεγρφκελε
πξφζβαζε απηψλ ζην ζχζηεκα κε δηαδηθαζίεο ηαπηνπνίεζεο
(user authentication), απφδνζε ξφισλ θαη δηθαησκάησλ
ρξεζηψλ, νξγάλσζε θαηαξηηδφκελσλ ζε ςεθηαθή ηάμε
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o

o

Δξγαιεία ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
ρξεζηψλ, πιήξσο ελζσκαησκέλα ζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ
ζπζηήκαηνο
Δξγαιεία εμαγσγήο αλαθνξψλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (reports)

Ρν Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έλα Πχζηεκα Αζχγρξνλεο
Ρειεθαηάξηηζεο
ζε
θαηάζηαζε
πιήξνπο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
(integrated).
Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο, ππνρξενχληαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην
κεηξψν, λα ελεκεξψζνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, δειαδή ηνλ ΠΒΒΔ,
αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο
ηειεθαηάξηηζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη θαζψο επίζεο θαη λα παξέρνπλ
ζηνηρεία πξφζβαζεο (ηζηνζειίδα, φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ
πξφζβαζεο) πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηνπ Ππζηήκαηνο
θαζψο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Αζύγρξνλε Τειεθαηάξηηζε
Ζ αζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε, θαιχπηεη ηηο 200 απφ ην ζχλνιν ησλ σξψλ
θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζα πινπνηείηαη κέζσ ηνπ νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (Ν.Π.Ρ.Θ.) ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη
απαξαηηήησο απφ Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο ηεο Δθπαίδεπζεο – Learning Management
System (LMS), ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη:
I. Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ – Learning Content
Management System (LCMS)
II. Δθαξκνγή Αλάπηπμεο θαη Ππγγξαθήο καζεκάησλ - Authoring Tool
Νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ απφ ην ρξήζηε σο έλα εληαίν
νκνγελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ή σο δηαθξηηά ηκήκαηα ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. Ρν
πεξηβάιινλ ηνπ Ππζηήκαηνο πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Ρν κέξνο ηεο αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ζα πινπνηείηαη ρσξίο θπζηθή παξνπζία
εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε ρψξνπο επηινγήο ηνπ
θαηαξηηδνκέλνπ.
Νη θαηαξηηδφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα
ηειεθαηάξηηζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είηε απφ δηθφ ηνπο ρψξν είηε απφ
ρψξνπο πνπ ζα δηαζέηεη ν Ξάξνρνο θαηάξηηζεο, νη νπνίνη ζα είλαη αίζνπζεο
πηζηνπνηεκέλεο ζηελ Ξιεξνθνξηθή.
Σύγρξνλε ηειεθαηάξηηζε
Ζ ζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε, θαιχπηεη ηηο 40 απφ ην ζχλνιν ησλ σξψλ θαηάξηηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηειεδηάζθεςεο
θαη εηθνληθψλ ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ επηηξέπνληαο ν επηκνξθσηήο θαη νη
θαηαξηηδφκελνη λα βξίζθνληαη κελ ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο αιιά ζηνλ ίδην ρξφλν,
ιακβάλνληαο άκεζε αλαηξνθνδφηεζε.
Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε νπηηθή θαη ερεηηθή επηθνηλσλία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ
ή αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ (ππνινγηζηέο,
θάκεξεο, κηθξφθσλα, ερεία, αθνπζηηθά, δηθηχσζε πςειψλ ηαρπηήησλ θαη
ινγηζκηθφ ηειεδηάζθεςεο) ψζηε νη θαηαξηηδφκελνη πνπ δελ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην
ρψξν κε ηνλ επηκνξθσηή ηνπο λα κπνξνχλ λα έρνπλ θσλεηηθή θαη νπηηθή
επηθνηλσλία ηφζν καδί ηνπ φζν θαη κε θαηαξηηδφκελνπο πνπ βξίζθνληαη επίζεο ζε
δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. Δθηφο απφ ηε κεηάδνζε εηθφλαο θαη ηε θσλεηηθή
επηθνηλσλία, ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη
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εθαξκνγέο φπσο είλαη ε δηακνίξαζε εθαξκνγψλ θαη θεηκέλσλ (application and
document sharing) θαη ν ειεθηξνκαγλεηηθφο πίλαθαο (electronic board). Νη
θαηαξηηδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρψξνπο ζπδήηεζεο (chat rooms) γηα
λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εθπφλεζε θνηλψλ
εξγαζηψλ.
Τερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ρν ζχζηεκα ηειεθαηάξηηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα πιεξνί ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ SCORM (SCORM-conformant), AICC (AICCcompliant/certified, Section 508-compliant) ηφζν σο πξνο ηελ πιαηθφξκα φζν θαη
σο πξνο ην πεξηερφκελν, ζε επίπεδν "ζπκκφξθσζεο" (compliant).
Ζ πξφζβαζε ζην Ν.Π.Ρ.Θ. ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ θεληξηθφ δηθηπαθφ
ηφπν ηχπνπ portal, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε δηαπίζηεπζε ησλ ρξεζηψλ
(θαηαξηηδφκελσλ) νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ νλνκαζηηθέο άδεηεο πξφζβαζεο
ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ην πξφγξακκα ηειεθαηάξηηζεο φπνπ ζα
κπνξνχλ λα έρνπλ επνπηεία φιεο ηεο καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο.
Πε θάζε πεξίπησζε ην Ν.Π.Ρ.Θ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο
ζπλήζεηο ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ
θαηαξηηδφκελσλ απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ηνπο.
Ρν Πχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαη ηαπηφρξνλεο ρξήζεο
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη. Νη ρξήζηεο
ζα κπνξνχλ κέζα απφ ην Πχζηεκα, αθνχ ζπκπιεξψζνπλ κία ειεθηξνληθή θφξκα –
αίηεζε ζπκκεηνρήο, λα ιακβάλνπλ έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα
έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεκάησλ (πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην
δηαρεηξηζηή ηνπ Ππζηήκαηνο).
Θάζε ρξήζηεο ηνπ Ππζηήκαηνο (δηαρεηξηζηήο, εθπαηδεπηήο, εθπαηδεπφκελνο, θιπ.),
αλάινγα κε ην ξφιν θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ζα κπνξεί κέζα απφ έλα εληαίν
πεξηβάιινλ λα δηαρεηξίδεηαη ηα επηκέξνπο εξγαιεία ηνπ Ππζηήκαηνο.
Ρν ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη θαη‟ ειάρηζηνλ δπλαηφηεηεο γηα ζρεδηαζκφ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ
(αλάζεζε, ππνβνιή, δηφξζσζε, βαζκνιφγεζε εξγαζηψλ θ.α.), επέθηαζε ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ κε πξνζζήθε – παξακεηξνπνίεζε αξζξσκάησλ (modules),
θφξησζε ςεθηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ δηαθφξσλ κνξθψλ.
Θαηαγξαθή ηεο πνξείαο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ θαη εμαγσγή
αλαθνξψλ (reports)
Ρν Πχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο πνξείαο θαη ησλ
ελεξγεηψλ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ (tracking) θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθάζηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ
(reports) νη νπνίεο ζα απνηππψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ θαηαξηηδφκελνπ.
Νη αλαθνξέο (reports) πνπ ζα παξάγνληαη απφ ην Ν.Π.Ρ.Θ. ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
Σξνληθή θαηαγξαθή ηεο πξφζβαζεο θάζε θαηαξηηδφκελνπ ζην Πχζηεκα (εκέξα,
ψξα, ρξνληθή δηάξθεηα θ.α.).
Θαηαγξαθή ηεο καζεζηαθήο πνξείαο θάζε θαηαξηηδφκελνπ κέζσ ησλ ηεζη
αμηνιφγεζεο θαη άιισλ ηεζη απηφ-αμηνιφγεζεο πνπ ζα παξέρεη ην Πχζηεκα.
Ππγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηεο πξφζβαζεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζην Πχζηεκα, ζε
επίπεδν πξνγξάκκαηνο.
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Εθπαηδεπηηθνί όξνη
Πε θάζε Ξξφγξακκα Ρειεθαηάξηηζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε Δθπαηδεπηψλ,
εγγεγξακκέλσλ ζην Κεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ, νη νπνίνη ζα
παξαθνινπζνχλ νκάδα κε αλψηαην φξην 25 θαηαξηηδφκελνπο. Νη Δθπαηδεπηέο ζα
επηιχνπλ απνξίεο θαη ζα ππνζηεξίδνπλ εθπαηδεπηηθά ηνπο θαηαξηηδφκελνπο.
Νη Δθπαηδεπηέο ππνζηεξίδνληαη σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν απφ Δπφπηεο
Ρειεθαηάξηηζεο. Νη Δπφπηεο δξνπλ επηθνπξηθά κε ηνπο Δθπαηδεπηέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο (θπξίσο σο πξνο ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ επίιπζε
απνξηψλ ηερληθήο θχζεσο, πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζην
εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ηεο πιαηθφξκαο) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή
δηεμαγσγή ηεο ηειεθαηάξηηζεο θαη δελ απαηηείηαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηνλ
Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ.
Ρν πξφγξακκα, πνπ ζα ππνβάιιεη ν Ξάξνρνο πεξεζηψλ Θαηάξηηζεο, θαζνξίδεη ηηο
ψξεο εβδνκαδηαίαο κειέηεο, ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζπνπδψλ, ηηο
κνξθέο επηθνηλσλίαο Δθπαηδεπηή θαη ησλ θαηαξηηδφκελσλ.
Εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν
Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεθαηάξηηζεο. Ρν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη
δηαδξαζηηθφ – αιιειεπηδξαζηηθφ, επ‟ νπδελί δε ζεσξείηαη πιήξεο ε
παξαθνινχζεζε εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο ιήςεο (download) ή ηεο απιήο αλάγλσζεο
αλαξηεκέλσλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ (Word, PowerPoint, PDF, θ.α.). Ρν
εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξέπεη επίζεο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία, λα
πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο εχθνιεο πινήγεζεο, λα δίλεη έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο
θαηαλφεζεο θαη ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή. Δπηπξφζζεηα λα ππνζηεξίδεη ηε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη λα εληζρχεη ηε δηεξεπλεηηθή θαη
ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξέπεη λα
ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο θάζε ελφηεηαο θαη λα πεξηιακβάλεη
εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο πνπ παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ην βαζκφ
θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο ησλ ελλνηψλ ηνπ καζήκαηνο.
Γηα ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε ρξήζεο Ρερλνινγηψλ
Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ), ην κάζεκα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη
πξνζνκνηψζεηο ρξήζεο ηνπ Ινγηζκηθνχ (softwaresimulations).
Ρέινο ηα καζήκαηα πξέπεη απαξαηηήησο λα δηαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σερληθή ππνζηήξημε- Ινηπέο πξνδηαγξαθέο
Ν Ξάξνρνο θαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα άηνκν ππεχζπλν ηεο ζπλνιηθήο
δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ Ππζηήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (system
administrator), ην νπνίν ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο
ηειεθαηάξηηζεο ζε ηερληθφ επίπεδν.
Ν Ξάξνρνο Ρειεθαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ππνδνκέο ζε Datacenter θαη απηφ
λα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αδηάιεηπηε
θαη απξφζθνπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηειεθαηάξηηζεο θαη ηελ πιήξε θάιπςε
ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ απηψλ. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ζρέδην δηαζθάιηζεο
ησλ δεδνκέλσλ ηειεθαηάξηηζεο κέζσ δνκεκέλεο ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο
(backup).
Ζ παξερφκελε ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο θαηαξηηδφκελνπο
θαη ηνπο εθπαηδεπηέο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
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Τπνζηήξημε ηχπνπ help desk: εθπαηδεπηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε απφ
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν άηνκν γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο θαη
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη. Ζ ππνζηήξημε ζα
παξέρεηαη θαη ηειεθσληθά θαη κέζσ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο.
Γηαηνκηθή ειεθηξνληθή επηθνηλσλία: θάζε θαηαξηηδφκελνο θαη θάζε
εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαηνκηθήο ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο κε ηνλ επφπηε – εθπαηδεπηή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηειεθαηάξηηζεο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ ιήςε ππνζηήξημεο
φπνπ θαη φπνηε απαηηεζεί.
Ζιεθηξνληθά εγρεηξίδηα: Θάζε ρξήζηεο ζα κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηελ
ππνζηήξημε απφ αλαιπηηθά εγρεηξίδηα (manuals) ρξήζεο πνπ δηαζέηεη ε
πιαηθφξκα.

6.2.3 Δθπαηδεπηέο
Α. Ζ θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ κε πηζηνπνηεκέλε
εθπαηδεπηηθή επάξθεηα νη νπνίνη είλαη εληαγκέλνη ζην Κεηξψν Δθπαηδεπηψλ
Δλειίθσλ ηνπ ΔΝΞΞΔΞ, βάζεη ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξηζκ. ΓΞ/20082
(ΦΔΘ 2844/23.10.2012) κε ζέκα "Πχζηεκα Ξηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθήο Δπάξθεηαο
Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ ηεο κε-ηππηθήο εθπαίδεπζεο" θαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην
Δηζαγσγηθφ Κεηξψν Α ηνπ ΔΝΞΞΔΞ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 113616/9.11.2006 (ΦΔΘ
1700/β/21.11.2006).
Β. Νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο.
Γ. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηέο, ζηηο νπνίεο
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ,
ηδίσο δε ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο, θ.ά.

6.2.4 πκκεηέρνληεο – Αξηζκφο θαηαξηηδφκελσλ αλά ηκήκα
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαηαξηηδφκελσλ ζε θάζε ηκήκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5
άηνκα θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 25 άηνκα.

6.2.5 Ινηπέο ππνρξεψζεηο παξφρσλ θαηάξηηζεο
Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εκπξφζεζκα ηηο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ην νπνίν ζα ιάβεη ν
Ωθεινχκελνο θαη βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 87 ηνπ λ. 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο,
ξπζκίζεηο ζεκάησλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ρν πνζφ απηφ
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ χςνπο 6,45% επί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο, δειαδή ζε
116,10 επξψ ζπλνιηθά αλά άλεξγν θαηαξηηδφκελν Ωθεινχκελν. Πηηο ινηπέο
πεξηπηψζεηο σθεινχκελσλ
ηζρχεη
φ,ηη
πξνβιέπεηαη
ζηελ
ππ‟
αξηζκ.
1.5188/νηθ3.968 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο (Άξζξν
5.14).

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ

31

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’

7. ΟΡΟΗ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ
7.1
Δπηινγή
παξφρνπ
θαηάξηηζεο
Χθεινχκελνπο – χλαςε ζχκβαζεο

απφ

ηνπο

Α. Ζ επηινγή ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ
Κεηξψνπ παξφρσλ θαηάξηηζεο γίλεηαη απφ ηνλ Ωθεινχκελν.
Β. Νη Ωθεινχκελνη αθνχ επηιέμνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ επηζπκνχλ ζα
πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζε απηφλ ππνγξάθνληαο ζρεηηθή ζχκβαζε. Ζ ελ ιφγσ
ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα.
Γ. Κε ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ν Ωθεινχκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε
λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ έρεη
επηιέμεη. Ρν πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ην νπνίν επηιέγεη ν σθεινχκελνο, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί, ζα ειεγρζεί θαη ζα πιεξσζεί, επίζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο.
Γ. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη ην πξφγξακκα
απηφ, λα ειεγρζεί θαη λα πιεξσζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Δπίζεο,
κε ηε Πχκβαζε ν Ωθεινχκελνο εμνπζηνδνηεί ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο λα εηζπξάμεη
αλη' απηνχ θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ηελ νηθνλνκηθή αμία πνπ αληηζηνηρεί
ζηνλ θσδηθφ ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο (training voucher), πνπ δηθαηνχηαη σο
επηρνξήγεζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζήο ηνπ ζην πιαίζην ηεο
Δλέξγεηαο.
Δ. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δήισζε έλαξμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απφ ηηο 18 έσο θαη ηηο 26 Απγνχζηνπ 2016. Πε πεξίπησζε πνπ
παξέιζεη ε πξνζεζκία ρσξίο λα γίλεη δήισζε έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε
ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη ν σθεινχκελνο κπνξεί λα ζπλάςεη λέα ζχκβαζε
κε πάξνρν θαηάξηηζεο ηεο επηινγήο ηνπ.

7.2 Έιεγρνο πξηλ
Γήισζε ζχκβαζεο

απφ

ηελ

ππνγξαθή

ζχκβαζεο

–

Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο πξηλ ζπλάςεη ηε ζχκβαζε κε Ωθεινχκελν ππνρξενχηαη
λα ειέγμεη:
Α. εάλ ν Ωθεινχκελνο έρεη ήδε ζχκβαζε κε άιιν πάξνρν θαηάξηηζεο, νπφηε δελ
επηηξέπεηαη ε ππνγξαθή λέαο θαη απηή πνπ ζα ππνγξαθεί θαηά παξάβαζε ηεο
παξνχζαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε.
Β. ην Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο ηνπ σθεινχκελνπ ζηελ Δλέξγεηα.
Ν έιεγρνο ησλ παξαπάλσ φξσλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ παξφρνπ
θαηάξηηζεο θαη αλαθνξηθά κε ηελ πξνυπφζεζε (Α) δηελεξγείηαη έιεγρνο ηνπ ΘΑΠ,
ελψ γηα ηελ πξνυπφζεζε (Β) δηελεξγείηαη κέζσ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα
ππνβάιεη ν σθεινχκελνο ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο.
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7.3 Τπνρξεψζεηο Χθεινπκέλσλ
7.3.1 Τπνρξεψζεηο σθεινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο
Α. Ν Ωθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο
αλειιηπψο θαη κε ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα θαη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηηο
ηερληθέο θαη κεζφδνπο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ
εθαξκφδεηαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαηάξηηζεο.
Β. Πε πεξίπησζε πνπ ν Ωθεινχκελνο δελ νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο ψξεο
θαηάξηηζεο, κε βάζε ηελ παξνχζα, ράλεη ην δηθαίσκα ελίζρπζεο, αθπξψλεηαη ε
επηηαγή θαηάξηηζεο πνπ έρεη ιάβεη θαη δηαγξάθεηαη απφ ην Κεηξψν Ωθεινπκέλσλ,
ελψ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δελ δηθαηνχηαη ακνηβήο ή θάζε άιιεο απνδεκίσζεο γηα
ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη παξάζρεη ζηνλ Ωθεινχκελν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ ζα δηεμαρζεί είηε κε
ηε κνξθή ησλ case studies, είηε ζε επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο, επηηξέπνληαη απνπζίεο
ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξαθηηθήο άζθεζεο.

7.3.2 Τπνρξεψζεηο Χθεινπκέλσλ θαηάξηηζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο Δλέξγεηαο
Α. Νη Ωθεινχκελνη ππνρξενχληαη γηα έλα εμάκελν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο
ζηνλ νπνίν θαηαξηίζηεθαλ γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο
φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζή ηνπο.
Β. Νη Ωθεινχκελνη αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ην δηθαίσκα ηνπ
πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
εηδηθφηεξα ηεο ΔΔ-ΔΘΡ θαη ηεο Έλσζεο γηα ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ
ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Αξρήο Ξξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα.

7.3.3 Τπνρξέσζε ζπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε ειέγρνπ
Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρνπ ν Ωθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε
ηα φξγαλα ειέγρνπ θαη λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ
ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξνχζα Δλέξγεηα.

7.4 Τπνρξεψζεηο ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο
7.4.1 Γήισζε Έλαξμεο Πξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο
Α. Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο κφιηο ζπγθξνηήζεη έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απνζηέιιεη ηα έληππα έλαξμεο, ζε
ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή, ζηνλ ΠΒΒΔ. Ζ απνζηνιή ησλ αξρείσλ θάζε
πξνγξάκκαηνο γίλεηαη απφ ηηο 17 σο ηηο 25 Απγνχζηνπ 2016.Ν πάξνρνο
θαηάξηηζεο κέζα ζε ηέζζεξεηο (4) κέξεο απφ ηελ ππνβνιή έλαξμεο ηνπ Ρκήκαηνο
θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζην αξκφδην ΘΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ, κε
θνηλνπνίεζε ζηνλ ΒΒΔ, θαηάζηαζε ησλ σθεινχκελσλ αλέξγσλ πνπ
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ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
Β. Ζ δήισζε έλαξμεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έληππα έλαξμεο:
1. Βεβαίσζε έλαξμεο πινπνίεζεο Ξξνγξάκκαηνο κε ηα εμήο ζηνηρεία:
Αχμσλ αξηζκφο πξνγξάκκαηνο.
Ρίηινο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο.
Πηνηρεία ππεπζχλνπ πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο
Ζκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.
2. πνγεγξακκέλε Πχκβαζε κεηαμχ ηνπ σθεινχκελνπ θαη ηνπ παξφρνπ
θαηάξηηζεο.
3. Θαηάζηαζε Δθπαηδεπηψλ θαη Δπνπηψλ Ρειεθαηάξηηζεο
4. Ππγθεληξσηηθή Θαηάζηαζε Ωθεινπκέλσλ Ξξνγξάκκαηνο, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ: νλνκαηεπψλπκα σθεινπκέλσλ, φλνκα
παηξφο θαη ΘΑΠ.
5. Πχκβαζε κε πάξνρν πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο.
Δηδηθά γηα ην κέξνο ηεο θαηάξηηζεο πνπ αθνξά ζηελ πξαθηηθή άζθεζε, ν πάξνρνο
νθείιεη λα ππνβάιιεη 5 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο σξνιφγην
πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ζπκθσλεηηθά κε αδεηνδνηεκέλεο δνκέο, ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ δηαζέηεη ίδηεο δνκέο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο κε ηε κνξθή ησλ
case studies ή ζπκθσλεηηθά κε επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.

7.4.2 Γήισζε ηξνπνπνηήζεσλ πξνγξάκκαηνο
Α. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηείηαη νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε ηε Γήισζε έλαξμεο είηε απηφ αθνξά ην ίδην ην πξφγξακκα είηε
ηνπο εθπαηδεπηέο είηε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ε ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα
γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ακέζσο ζηνλ ΠΒΒΔ κε ηελ ππνβνιή
αηηήκαηνο/δήισζεο ηξνπνπνίεζεο. Απνθιείεηαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζπληζηά
παξάβαζε φξνπ ηεο παξνχζαο.
Β. Πε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε ζπληζηά παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο ιχνληαη απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο γηα ηνπο Ωθεινχκελνπο νη
ζπκβάζεηο πνπ ππέγξαςαλ κε ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο γηα ην πξφγξακκα απηφ θαη ν
πάξνρνο θαηάξηηζεο δελ δηθαηνχηαη θακία ακνηβή ή νπνηνπδήπνηε είδνπο
απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο θαηάξηηζεο πνπ παξείρε ζηνπο Ωθεινχκελνπο κέρξη
ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο.

7.4.3 Τπνβνιή απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε Ρκήκαηνο/Ξξνγξάκκαηνο
ππνρξενχηαη, ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, λα ππνβάιεη Έθζεζε Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο
ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη:
1. Πηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (θαηάζηαζε ηειηθψλ
σθεινπκέλσλ πνπ νινθιήξσζαλ κε ηηο ψξεο παξαθνινχζεζήο ηνπο,
θαηάζηαζε εθπαηδεπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, ιίζηα
σθεινπκέλσλ πνπ νινθιήξσζαλ θαη πνπ δελ νινθιήξσζαλ ηελ θαηάξηηζε
θ.ιπ.).
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2. Πηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο, ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ
εθπαηδεπηψλ θαη ησλ σθεινπκέλσλ (εξσηεκαηνιφγηα).
3. Πηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηζζέλησλ. Ρα ελ ιφγσ
ζηνηρεία αθνξνχλ ζε δεδνκέλα γηα ηνπο σθεινχκελνπο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζε Δξγαζηαθφ θαζεζηψο, Ζιηθηαθά δεδνκέλα, Κνξθσηηθφ επίπεδν.
4. Αληίγξαθα Βεβαηψζεσλ παξαθνινχζεζεο ησλ σθεινπκέλσλ.
5. Θαηάζηαζε παξαιαβήο ησλ Βεβαηψζεσλ παξαθνινχζεζεο.

7.4.5 Παξαθνινχζεζε ησλ Χθεινπκέλσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηάξηηζεο - Τπνβνιή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ
Α. Τπνρξεψζεηο παξφρνπ θαηάξηηζεο
Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη γηα έλα εμάκελν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηάξηηζεο λα παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ Ωθεινπκέλσλ πνπ
θαηαξηίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Δλέξγεηαο.
Δηδηθφηεξα, γηα ην επφκελν εμάκελν απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο θαη
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εθπλνή
ηνπ, θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνβάιιεη, έληππα θαη ειεθηξνληθά, Έθζεζε
Ξαξαθνινχζεζεο ησλ Ωθεινπκέλσλ ζην πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο, ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη:
Ν Θσδηθφο ΘΑΠ.
Ζ θαηάζηαζή ηνπ σθεινχκελνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (άλεξγνο/
εξγαδφκελνο/απηναπαζρνινχκελνο).
Ζ επηρείξεζε ή ν θνξέαο, ζηελ/νλ νπνία/ν εξγάδεηαη κε ηα πιήξε ζηνηρεία
ηεο/ηνπ.
Ρν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ/εο.
Β. Τπνρξεψζεηο Χθεινπκέλσλ
Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ παξάγξαθν Α, παξέρνληαη ζηνλ πάξνρν
θαηάξηηζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο σθεινχκελνπο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη, γηα ην
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ησλ 6 κελψλ, λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο
ζηνλ νπνίν θαηαξηίζηεθαλ γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο,
φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζή ηνπο.
Νη σθεινχκελνη αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ην δηθαίσκα ηνπ
πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο - ΔΔ
ΔΘΡ θαη ηεο Έλσζεο γηα ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ
Σαξαθηήξα.

7.4.6 Τπνρξέσζε ζπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε ειέγρνπ
Α) Τπνρξεψζεηο Χθεινπκέλσλ
Ν σθεινχκελνο ππνρξενχηαη ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα, λα ζπλεξγαζηεί κε ηα φξγαλα ειέγρνπ θαη λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζηελ παξνχζα Δλέξγεηα.
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Β) Τπνρξεψζεηο παξφρσλ θαηάξηηζεο
Ν Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ, ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα, λα ζπλεξγαζηεί κε ηα φξγαλα ειέγρνπ θαη λα παξάζρεη ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ, ζε ζρέζε κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξνχζα Δλέξγεηα θαη λα δηαζέηεη ην θάθειν ηεο Δλέξγεηαο
κε φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, θαζψο
θαη γηα ηηο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλεη. Ρα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ ππνρξεσηηθά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε κεηά
ην ηέινο ηεο πινπνίεζεο ηεο Δλέξγεηαο Β1. Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε. Ν θάθεινο
πνπ πξέπεη λα ηεξεί θάζε Ξάξνρνο Θαηάξηηζεο γηα θάζε Ξξφγξακκα Θαηάξηηζεο
πνπ ζα πινπνηήζεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ελδεηθηηθά ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη:
ηνηρεία ησλ θαηαξηηδφκελσλ, φπσο:
Ρε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε θαηαξηηδφκελσλ.
Ρηο πξσηφηππεο ζπκβάζεηο (έλα εθ ησλ ηεζζάξσλ πξσηφηππσλ αληηηχπσλ πνπ
ππνγξάθνληαη) κεηαμχ σθεινχκελνπ θαη παξφρνπ θαηάξηηζεο.
Ρα αληίγξαθα ησλ Βεβαηψζεσλ Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Θαηάξηηζεο ησλ σθεινχκελσλ.
ηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, φπσο:
Γήισζε Έλαξμεο Ξξνγξάκκαηνο
Αλαθνξέο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο .
Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη επνπηψλ ηειεθαηάξηηζεο.
Πηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζπλάθεηα ησλ εθπαηδεπηψλ κε ην
αληηθείκελν θαηάξηηζεο.
Ππκθσλεηηθά φζσλ απαζρνιήζεθαλ φπσο εθπαηδεπηψλ, επνπηψλ (φπνπ
απαηηείηαη), θ.ιπ.
Ωξνιφγηα πξνγξάκκαηα θαη ππνγεγξακκέλα παξνπζηνιφγηα γηα ηελ πξαθηηθή
άζθεζε.
πνγεγξακκέλα παξνπζηνιφγηα γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε.
ηνηρεία νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, φπσο:
Ρα αληίγξαθα ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εμέδσζε ν Ξάξνρνο
Θαηάξηηζεο πξνο θάζε σθεινχκελν.
Ρα παξαζηαηηθά απφδνζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
Ξαξαζηαηηθά ακνηβψλ εθπαηδεπηψλ θαη επνπηψλ (φπνπ απαηηείηαη).

7.5 Οινθιήξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δλέξγεηα ηνπ
Χθεινχκελνπ
Κε ηελ νινθιήξσζε θάζε Ρκήκαηνο/Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο θαη κε ηελ
επηθχιαμε ησλ πνξηζκάησλ ηπρφλ ειέγρσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ηα
πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην 9 ηεο παξνχζαο, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ρνξεγεί ζε
θάζε
θαηαξηηδφκελν
«Βεβαίσζε
Ξαξαθνινχζεζεο
ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο
Θαηάξηηζεο» ε νπνία θαη ζπληζηά απφδεημε ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
Ωθεινχκελνπ ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο.
Ν σθεινχκελνο, καδί κε ηελ παξαιαβή ηεο Βεβαίσζεο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο, ιακβάλεη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο θαη «Απφδεημε
Ξαξνρήο Δθπαηδεπηηθψλ πεξεζηψλ» αμίαο ίζεο κε ηελ αμία ηνπ θσδηθνχ ηεο
επηηαγήο θαηάξηηζεο. Δπίζεο, Απφδεημε ή ηηκνιφγην παξαδίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν
θαηάξηηζεο ζηνλ ΠΒΒΔ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ
θαηάξηηζεο.
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8. ΠΙΖΡΧΚΖ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΤ
ΠΑΡΟΥΧΛ ΘΑΣΑΡΣΗΖ
8.1 Όξνη θαη
επηδφκαηνο

δηαδηθαζία

ΔΠΗΓΟΚΑΣΟ

πιεξσκήο

&

εθπαηδεπηηθνχ

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα
απνζηείιεη πξνο ηνλ ΠΒΒΔ αληίγξαθν «Βεβαίσζεο Παξαθνινχζεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Θαηάξηηζεο» θαζψο θαη αληίγξαθν ηεο «Απφδεημεο Παξνρήο
Δθπαηδεπηηθψλ Τπεξεζηψλ», πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ν σθεινχκελνο ην
εθπαηδεπηηθφ επίδνκα πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.

8.2 Όξνη θαη δηαδηθαζία πιεξσκήο Παξφρσλ θαηάξηηζεο
Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη πξνο ηνλ ΠΒΒΔ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνβεί ζηνλ έιεγρν, ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηειηθψο ζηε
δηαδηθαζία πιεξσκψλ απηνχ, θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ αλά ηκήκα/πξφγξακκα κε
ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
1) Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε σθεινχκελσλ πνπ νινθιήξσζαλ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο.
2) Ρνπο θσδηθνχο ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο θάζε σθεινχκελνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
3) Ξξσηφηππε απφδεημε/ηηκνιφγην παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ
εμέδσζε ν πάξνρνο θαηάξηηζεο πξνο ηνλ Ωθεινχκελν.
4) Ξηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζε ηζρχ (θαηά
ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο).
5) Ξαξαζηαηηθφ πιεξσκήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επηδφκαηνο ησλ Ωθεινπκέλσλ.
6) Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη επνπηψλ.
Ν πάξνρνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ζην αξρείν ηνπ φια ηα παξαζηαηηθά πιεξσκψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα.
Ζ πιεξσκή ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο ζα γίλεη απφ ηνλ ΠΒΒΔ κεηά απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Ο ΒΒΔ θαηαβάιεη ηελ ακνηβή ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο θαζψο θαη ην
εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ησλ σθεινχκελσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ
ρνξεγεζεί ζηνλ ΒΒΔ απφ ην αξκφδην ππνπξγείν νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δλέξγεηαο Β.
Κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ν ΠΒΒΔ κε επηζηνιή ηνπ ελεκεξψλεη ηελ
Αξρή Γηαρείξηζεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ζπλεπψο ηελ νξζή
νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.
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9. ΔΙΔΓΥΟΗ
H παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο
γίλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΠΒΒΔ), ηελ Αξρή Γηαρείξηζεο θαη ηνπο
Αξκφδηνπο θνξείο (ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, ε ΔΓΔΙ, θιηκάθηα ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ν Έιεγρνο κπνξεί λα είλαη
επηηφπηνο, δηνηθεηηθφο, ζπζηεκηθφο, πξσηνβάζκηνο, δεπηεξνβάζκηνο ή ηξηηνβάζκηνο
θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο είηε κεηά ηελ
νινθιήξσζε θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, γηα λα επηβεβαηψζεη, δηαζθαιίζεη θαη
λα εμαθξηβψζεη:
φηη νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ελέξγεηεο πινπνηήζεθαλ θαηαιιήισο θαη φηη
νη θαιπθζείζεο δαπάλεο βαζίδνληαη ζε επαιεζεχζηκα δηθαηνινγεηηθά θαη
είλαη νξζέο θαη θαλνληθέο,
ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ παξνρήο ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ησλ φξσλ &
πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηαγψλ θαηάξηηζεο ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα,
ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη απφ
ηνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο,
ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ,
ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πιεξνθφξεζεο & δεκνζηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εγθεθξηκέλεο
πξφηαζεο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο.
Α. Θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εμεηάδεηαη ε
νξζή πινπνίεζε θαη ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, θαη ηνπ ελ
γέλεη θαλνληζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
Β. Θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθαξκφδεηαη
ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη εμεηάδεηαη εηδηθφηεξα αλ θαηαβιήζεθαλ νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αλαινγνχλ ζηηο δαπάλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
επηδνκάησλ θαη επηβεβαηψλεηαη ε παξνρή δηαηξνθήο κέζσ ησλ αληηζηνίρσλ
παξαζηαηηθψλ αγνξάο ε άιισλ εγγξάθσλ ηζνδχλακεο ινγηζηηθήο αμίαο θαζψο θαη
θαηαβιεζέληεο ακνηβέο ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη φπνηα άιιε δαπάλε αθνξά ην
πξφγξακκα. Όια ηα ηηκνιφγηα, δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θάζε άιιν έγγξαθν
ηζνδχλακεο ινγηζηηθήο αμίαο πνπ ηεξείηαη ζηελ έδξα ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο
πξέπεη λα επηδεηθλχνληαη ζε πξσηφηππα, φπνηε δεηεζεί, θαη λα ππνβάιινληαη
εθφζνλ δεηεζεί, ζε αληίγξαθα λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο.
Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο λα ηεξεί ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πξνο
έιεγρν ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε κεηά ην ηέινο ηεο πινπνίεζεο ηεο Δλέξγεηαο.
Γηα θάζε έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κνλάδα Διέγρνπ αξκφδηνπ θνξέα,
ζπληάζζεηαη Έθζεζε θαη Απνηέιεζκα Διέγρνπ ηα νπνία θνηλνπνηνχληαη ζηνλ
πάξνρν θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία. Πε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί κε νξζή ή πιεκκειήο πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ηνπο
φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο, ην αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν είλαη δπλαηφ λα επηβάιεη
θπξψζεηο απφ ζχζηαζε έσο αθχξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 3, 20, 29, 30-37 ηεο κε αξηζκ.
5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΔΘ 1565/Ρεχρνο Β/27-07-2015) ΘΑ.
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10. ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ - ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ
ΣΖΛ ΠΡΟΘΙΖΖ
Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο, ηνπο πξψελ
εξγαδφκελνπο ηεο SPRIDER STORES Α.Δ. θαη ηνπο ηνπο λένπο αλέξγνπο
ειηθίαο 15 έσο 29 εηψλ είλαη:
-

Πχλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΠΒΒΔ):
Ξι. Κνξηρφβνπ 1 (7νο Όξνθνο), 54625 Θεζζαινλίθε
Ρει. 2310 539817, εζση. 204, ψξεο επηθνηλσλίαο: 10:00 έσο 16:00 θαη
ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ georgiou@sbbe.gr,
Αξκφδηνο: Γξ. Σξήζηνο Δ. Γεσξγίνπ.

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα αλαξηά ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.sci-egf.eu θάζε
πξφζζεηε νδεγία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ νκαιή νινθιήξσζε
ηεο παξνχζαο Δλέξγεηαο, ηελ νπνία νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε
απηήλ. Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο http://www.sci-egf.eu θαη δελ παξέρεηαη ζε
έληππε κνξθή. Κεηά ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ σο άλσ ηζηνζειίδα θαη κέζα ζηηο
πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα, νη πάξνρνη θαηάξηηζεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ «Αίηεζε Ππκκεηνρήο».
Νη σθεινχκελνη θαη νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ελεκεξψλνληαη κέζσ απηήο γηα ην
Κεηξψν Ξαξφρσλ θαηάξηηζεο, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Ν
ΠΒΒΔ εθδίδεη δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηηο νπνίεο αλαξηά ζηε δηεχζπλζε
http://www.sci-egf.eu γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. Ζ εθαξκνγή ησλ
νδεγηψλ πνπ ζα θαηαρσξνχληαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα είλαη ππνρξεσηηθή.
Πε θάζε αλαθνίλσζε πνπ αλαξηάηαη ζηελ http://www.sci-egf.eu ή νπνπδήπνηε
αιινχ θαη αθνξά σθεινχκελν ΓΔΛ ΓΖΚΝΠΗΔΔΡΑΗ ην ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ηνπ
σθεινχκελνπ, αιιά ΓΖΚΝΠΗΔΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ν ΘΑΠ.
Τέινο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Ελέξγεηα όηη νη
ωθεινύκελνη έρνπλ ην δηθαίωκα λα επηιέγνπλ κε ειεύζεξε βνύιεζε ηνλ
πάξνρν θαηάξηηζεο κε γλώκνλα ηα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα, ηελ
αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ, ηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ρωξίο ε θξίζε θαη ε απόθαζή ηνπο
λα επεξεάδεηαη από παξαπιαλεηηθέο θαη θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο
πξνζέιθπζεο θαη ηπρόλ παξνρέο, κε ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν
θαηάξηηζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηωλ δεμηνηήηωλ ηνπο.
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