EΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Πρόσκληση 57929/2016
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υπηρεσιών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως,
εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης για απολυμένους από 16
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2
(Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής
Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης,
Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου
(εφεξής Έργο) με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών που αφορούν Απολύσεις στον Κλάδο 60 της
NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών) στην
επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής
στην
Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ)
Περιόδου
2014-2020»
και
με
κωδικόΕGF/2014/018EL/AtticaBroadcasting, διενεργεί Έρευνα αγοράς για την προμήθεια
υπηρεσιών,
δια
ζώσης
και
εξ
αποστάσεως,
εξειδικευμένης
κατάρτισης/επιμόρφωσης(Ενέργεια Β2 του ως άνω έργου) για απολυμένους από 16
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2 (Δραστηριότητες
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), όπως αυτές περιγράφονται στο
Παράρτημα Α της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 17.650,00 ευρώ, αφού έλαβε
υπόψη τα ακόλουθα:
1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) Α) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
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Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α
297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 18, παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ 2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.
3. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015(ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την
ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45
του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και
καθορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή
Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του ΕΤΠ 2014-2020.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Θάλασσας και Αλιείας και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των
άρθρων107 και 108 της Συνθήκης που κατήργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 800 /2008.
8. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) με αριθμ. 2185/1996 του Συμβουλίου της 11ης
Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που που διεξάγει επιτοπίως η
Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από
απάτες και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει.
10. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ' αριθμ. 2988/1995 του Συμβουλίου της 18ης
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
11. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C 139/01 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και
ειδικά το σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
12. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ Τεύχος Α/ 19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 27, παρ. 1.
13. Τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
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14. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015(ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την
ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45
του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και
καθορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή
Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του ΕΤΠ 2014-2020Το Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α'90) "Περί
Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων", όπως ισχύει.
15. Τη με αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984 (1)/28-05-2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013» (ΦΕΚ 792/Τεύχος Β/8-06- 2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση
κοινοτικών προγραμμάτων.
17. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων
και παραστατικών.
18. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου
περί ομαδικών απολύσεων του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ Α’ 110), όπως ισχύει, με τον οποίο
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις.
19. Της υπ΄αριθμ. 121929/Η/31.7.2014 (ΦΕΚ Β' 2123/01-08-2014), Διαδικασία πιστοποίησης
και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της
ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχηση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού
Η/Υ της αλλοδαπής.
20. Της υπ. αριθμ. 1.5188/οικ. 3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως
τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος
2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007- 2013) για όλα
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης”
21. Τον Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄163), όπως ισχύει σήμερα.
22. Τον Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα το
Άρθρο 26 με τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή
εμποδιζόμενων ατόμων».
23. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» και ειδικότερα το Τμήμα εννέα της Οδηγίας με τίτλο
«Κτίρια που χρησιμοποιούνται από κοινό» (1.7. Χώροι διδασκαλίας, 1.7.4. εγκαταστάσεις
ξενόγλωσσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και φροντιστήρια κλπ).
24. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση
κοινοτικών προγραμμάτων.
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25. Την αίτηση με κωδικό EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting την οποία υπέβαλε η
Ελλάδα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.
26. Τη με αριθμ. C(2015) 406 final/03.02.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση της αίτησης με κωδικό EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting καθώς
και την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2015/644/EE
της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για
τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/018 EL/Αttica Broadcasting, από την Ελλάδα).
27. Τη με αρ. πρωτ.: 5.20864/5.15967/31-07-2015 (ΑΔΑ: 7KΩK465Θ1Ω-9H1) Ανοικτή
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων
της Αρχής Διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν απολύσεις στον κλάδο
60 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Δραστηριότητες Προγραμματισμού και Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών)
στην Επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/018
EL/Attica Broadcasting).
28. Την από 30-09-2015 υποβληθείσα πρόταση του υποψήφιου Φορέα με την επωνυμία:
«Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο: ΕΛΚΕ - ΕΚΠΑ (αρ. πρωτ.
εισερχομένου ΕΥΕ-ΕΚΤ: 5.24434/5.19022/30-09-2015).
29. Τη απόφαση με αριθ. 6.242/5.220/13.01.2016 (ΑΔΑ: Ψ1Ι5465Θ1Ω-ΡΓΚ) της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
θέμα: «Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων για την επιλογή και τον
ορισμό Φορέα στον οποίο εκχωρούνται οι αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης σχετικά με την
υλοποίηση ενεργειών που αφορούν απολύσεις στον κλάδο 60 της NACE ΑΝΑΘ. 2
(Δραστηριότητες Προγραμματισμού και Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών) στην Επιπέδου NUTS II
Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (κωδ.: EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting)».
30. Την με αρ. πρωτ.: 6.1290/5.1115/05-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΠ5Θ465Θ1Ω-04Λ) Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών που
αφορούν τις απολύσεις στον κλάδο 60 της NACE ΑΝΑΘ.2 (Δραστηριότητες Προγραμματισμού
και Ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών) στην Επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 20142020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting) καθώς και έναρξη υλοποίησης αυτών από
τον Φορέα με την Επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με διακριτικό τίτλο: «ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ» με συνημμένο
το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.
31. Το υπ. αριθμ. 6.1478/5.12.92/ 10.02.2016 τροποποιημένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της
Απόφασης Έγκρισης και Υποχρεώσεων του φορέα στον οποίο εκχωρείται μέρος των
αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης για την υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).
32. Την ΚΥΑ 679/22.08.1996 η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του Ν.
3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 και συμπληρώνεται από τον
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης που συντάσσει η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την
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εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο α΄του Νόμου 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α.) 45.
Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ2163/18-7- 2012 τ. Β΄).
33. Την από 22/09/2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση της πρόσκλησης
προς
παρόχους
κατάρτισης
για
την
προμήθεια
υπηρεσιών
εξειδικευμένης
Κατάρτισης/Επιμόρφωσης της Ενέργειας Β2 «Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση» που
συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
34. Την από 14/09/2016 έγκριση από την ΕΥΕ-ΕΚΤ της πρόσκλησης προς παρόχους
κατάρτισης για την προμήθεια υπηρεσιών εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης της
Ενέργειας Β2 «Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση που συγχρηματοδοτείται από πόρους του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
35. Την ΚΥΑ 679/22.08.1996 η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του Ν.
3794/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο υπ’ αριθ.
4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83/11-5-2016) και
ειδικότερα του Άρθρου 24 «Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και
των Α.Ε.Ι.».
36. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ2163/18-7-2012 τ. Β΄).
Η παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης απαλλάσσεται από ΦΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου με κωδικό ΕGF/
2014/018EL/AtticaBroadcasting και τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών που αφορούν Απολύσεις στον
Κλάδο 60 ΤΗΣ NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020». Το σύνολο των
δαπανών του Έργου συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από το Εθνικό
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. Έργου: 2016ΣΕ03420001).
Η συνολικά προϋπολογισθείσα δαπάνη των 17.650,00 €, για το σύνολο των Υπηρεσιών δια
ζώσης και εξ αποστάσεως εξειδικευμένης Κατάρτισης, αναλύεται ανά θεματικό πεδίο, θεματικό
αντικείμενο και μεθοδολογία Κατάρτισης/Επιμόρφωσης, ως εξής:
Θεματικό αντικείμενο
Π/Ϋ
Θεματικό πεδίο
Θεματικού
Εξ αποστάσεως
Δια ζώσης
αντικειμένου
(τηλεκατάρτιση)
Πληροφορική

Βασικές Δεξιότητες Η/Υ ECDL CORE
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750,00

ECDL – EXPERT
(τηλεκατάρτιση)

Διοίκηση
Επιχειρήσεων

2.850,00

ECDL IT AdministratorCISCO IT ESSENTIALS

1.600,00

Social Media και Internet
Marketing

550,00

Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού

350,00

Σεμινάριο Γραμματέας
Διοίκησης

900,00

Αποτελεσματική επικοινωνία
και γλώσσα σώματος

300,00
1.500,00

Marketing και πωλήσεις
EQ-Συναισθηματική
Νοημοσύνη

600,00

Δημοσιογραφία

Δημοσιογραφία στο Διαδίκτυο

1.000,00

Χειροτεχνίες

Εργαστήριο χειροποίητων
κατασκευών

1.100,00

Θρησκευτικός Τουρισμός

400,00

Τουριστικά
Επαγγέλματα

Οργάνωση/Διοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων
ΜΟΝΤΑΖ& Video editing
(Adobe Premiere & After
Effects)

SOUND/PHOTO/
VIDEO

Ξένη Γλώσσα

1.800,00

2.000,00

ΜΟΝΤΑΖ& Video
editing (Adobe Premiere
& After Effects)

500,00

Σκηνοθεσία

500,00

Αγγλικά-TOIEC

550,00
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Πρώτες Βοήθειες

400,00

Πρώτες Βοήθειες
Σύνολο

17.650,00

1. Κατάθεση προσφοράς:
1.1.Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν κλειστή προσφορά, για ένα ή περισσότερα θεματικά
αντικείμενα εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης, όπως αυτά περιγράφονται στο
Παράρτημα Α΄.
1.2. Στον φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :
Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΛΚΕ
Επιστημονικός Υπεύθυνος : Θ. Σφηκόπουλος (ΚΑ 13462)
Διεύθυνση: Χρήστου Λαδά αριθμός 6, Τ.Κ. 10561
Προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης για
απολυμένους από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2
(Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών).
1.3.Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08.00 π.μ έως 13.30 μ.μ, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.
2. Ισχύς προσφοράς:
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Σύνταξη προσφοράς:
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει δυο ξεχωριστούς σφραγισμένους
φακέλους, αυτόν των δικαιολογητικών συμμετοχής και αυτόν της οικονομικής προσφοράς.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και
υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Παρόχου Κατάρτισης.
3.1. Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής:
Στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιλαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού.
Επισημαίνεται ότι στην αίτηση συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και ο πίνακας οικονομικής
προσφοράς χωρίς τιμές στον οποίο είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί η πλήρης σειρά και η
περιγραφή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α΄. Ο Πίνακας
οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές περιλαμβάνει κατά σειρά το Θεματικό Πεδίο, το Θεματικό
Αντικείμενο, τη μεθοδολογία υλοποίησης, τον αριθμό ωφελουμένων και τη διάρκεια της
κατάρτισης. Στην περίπτωση που κάποια Υπηρεσία δεν προσφέρεται, αναγράφεται στη θέση της
διάρκειας κατάρτισης «δεν διατίθεται» ή σημειώνεται μια παύλα (-).
3.2. Φάκελος οικονομικής προσφοράς
Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς.
Θα δοθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα Θεματικά Αντικείμενα εξειδικευμένης
Κατάρτισης, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας
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πρόσκλησης. Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή μονάδας και η συνολική τιμή της
Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του κόστους πιστοποίησης, εφόσον απαιτείται).Στην
περίπτωση που κάποια Υπηρεσία δεν προσφέρεται, στις θέσεις της τιμής μονάδας και της
συνολικής τιμής σημειώνεται μια παύλα (-).
Ο Πίνακας οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται ως εξής:

Θεματικό
Πεδίο

Πληροφορική

Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Δημοσιογραφί
α
Χειροτεχνίες

Τουριστικά
Επαγγέλματα

SOUND –

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αριθμός
Τιμή
Θεματικά αντικείμενα
ωφελού
Σύνολο
μονάδας
-μενων
Δια ζώσης
Εξ αποστάσεως
Βασικές Δεξιότητες Η/Υ
1
- ECDL CORE
ECDL – EXPERT
3
ECDL IT AdministratorCISCO IT
1
ESSENTIALS
Social Media και
1
Internet Marketing
Διοίκηση Ανθρώπινου
1
Δυναμικού
Σεμινάριο Γραμματέας
1
Διοίκησης
Αποτελεσματική
επικοινωνία και γλώσσα
1
σώματος
Marketing και πωλήσεις
2
EQ-Συναισθηματική
2
Νοημοσύνη
Δημοσιογραφία στο
1
Διαδίκτυο
Εργαστήριο
χειροποίητων
2
κατασκευών
Θρησκευτικός
1
Τουρισμός
Οργάνωση/Διοίκησ
η Τουριστικών
2
Επιχειρήσεων
ΜΟΝΤΑΖ& Video
4
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PHOTO VIDEO

editing (Adobe Premiere
& After Effects)
ΜΟΝΤΑΖ& Video
editing (Adobe
Premiere & After
Effects)

Ξένη Γλώσσα
Πρώτες
Βοήθειες

Σκηνοθεσία
Αγγλικά-TOIEC

1
1
1

Πρώτες Βοήθειες
1

Σημειώνεται ότι τα θεματικά αντικείμενα «ECDL – EXPERT» και Οργάνωση/Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων» θα προσφερθούν/υλοποιηθούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της
τηλεκατάρτισης
ενώ
το
θεματικό
πεδίο
«ΜΟΝΤΑΖ
&Video
editing
(AdobePremiere&AfterEffects)» θα προσφερθεί/υλοποιηθεί δια ζώσης (τέσσερεις (4)
ωφελούμενοι) αλλά και με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης (ένας (1) ωφελούμενος), καθώς δεν
είναι εφικτή η πρόσβαση των ωφελούμενων που αφορούν τα σχετικά θεματικά αντικείμενα, στις
δομές κατάρτισης.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας έρευνας αγοράς και ανάθεσης υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση
των τιμών της προσφοράς του προμηθευτή.
3.3Δικαίωμα συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες, πρέπει να είναι Πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης και να πληρούν τις
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας). Ειδικότερα εφόσον
οι συμμετέχοντες είναι επιχειρήσεις, που διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, πρέπει να είναι
αδειοδοτημένοι ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή 2.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, έχει:
1) Κάθε πάροχος επαγγελματικής κατάρτισης ο οποίος είναι αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, σύμφωνα με το
Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111//2013, άρθρο 30,
παρ. 36, και διαθέτει τουλάχιστον μία «Ι∆ΙΑ» δομή στην περιφέρεια Αττικής.
2) Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, ο οποίος στη δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, θα
έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ
79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για
Όλους». Ειδικότερα για τα Κ∆ΒΜ1 απαιτείται να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο της
πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ για πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 1
Είναι δυνατή, για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων της ανωτέρω περίπτωσης (Α.2), η μίσθωση δομών μόνο
μεταξύ των παρόχων που περιγράφονται στην περ. Α.1, της παρούσας παραγράφου

1
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3) Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, στην περίπτωση προγράμματος τηλεκατάρτισης, ο οποίος
παρέχει κατάλληλη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, στην οποία θα περιέχεται το σύνολο του
θεματικού αντικειμένου κατάρτισης που προσφέρει.
3.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης που ενδιαφέρεται να συμμετέχει και δυνητικά να παρέχει στους
ωφελούμενους τις υπηρεσίες Εξειδικευμένης Κατάρτισης της παρούσας Πρόσκλησης, πρέπει να
υποβάλλει :
1. Αίτηση ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, η οποία
περιλαμβάνει α) τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ,
∆ΟΥ, Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή αριθμός αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), β) τα στοιχεία
του νομίμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α∆Τ, ΑΦΜ, ∆ΟΥ), γ) τη
διεύθυνση και τον ∆ήμο της οικείας Περιφέρειας Αττικής όπου ο Πάροχος Κατάρτισης
προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσης, δ) τα
στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου κατάρτισης (IBAN, υποκατάστημα),
στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του από τον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για τις υπηρεσίες
κατάρτισης που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας. Στην αίτηση συμμετοχής
αναφέρεται ότι ο πάροχος υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο σε αυτή
πίνακα οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.
2. Πίνακα οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές όπου θα αναφέρονται τα Θεματικά Πεδία, τα
Θεματικά Αντικείμενα, η μεθοδολογία υλοποίησης, ο αριθμός ωφελούμενων και η ωριαία
διάρκεια των προγραμμάτων στα οποία ο πάροχος υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τον
Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α.
3. Ισχύουσα Άδεια ΕΟΠΠΕΠ
4. Στην περίπτωση προγράμματος τηλεκατάρτισης, οι πάροχοι Κατάρτισης που επιθυμούν
να υλοποιήσουν αντίστοιχο πρόγραμμα, πρέπει να δηλώσουν σύνδεσμο (link).
5. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
7. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι ο πάροχος διαθέτει το απαραίτητο
προσωπικό για την υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
8. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι ο πάροχος, τα μέλη ΔΣ του φορέα του
και ο ίδιος δεν συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που
αποτελούν μέλη του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ ή αποτελούν μέλη των οργάνων της διοίκησής του ή
βρίσκονται σε σχέση συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού με τα πρόσωπα των δυο
προηγούμενων κατηγοριών.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι η/οι δομή/ές διαθέτει/ουν πρόσβαση σε
ΑμεΑ(δεν απαιτείται στα εξ αποστάσεως προγράμματα).
10. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι τα Αναλυτικά Εκπαιδευτικά
Προγράμματα και τα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα που θα υποβάλουν στα
αντικείμενα κατάρτισης για τα οποία θα υπογράψουν σύμβαση με τον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ θα
είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ 2 του Παραρτήματος Α.
11. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι συμφωνεί και θα συμμορφωθεί με τους
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όρους των παραγράφων 1,2 &3 του Παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης.
12. Για όσους παρόχους επιθυμούν να υλοποιήσουν το θεματικό αντικείμενο της
Πληροφορικής και του Μοντάζ & Video editing, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της
πιστοποίησης των συγκεκριμένων αιθουσών που υλοποιείται η κατάρτιση, ως αίθουσες
Πληροφορικής.
3.5 Γενικοί Όροι
1. Γίνονται δεκτές μόνο προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Οι περιεχόμενοι
στην Πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά
απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε
αξιολόγηση. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών ή/ και ωφελουμένων/ ή και
ανθρωποωρών κατάρτισης, καθώς και εναλλακτικές προσφορές
2. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά
υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά
δεν είναι αληθή ή γνήσια.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή, δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο τη διαδικασία, να
ματαιώσει, να αναβάλει ή να την επαναλάβει χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή
αποζημίωσης.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις/κοινοπραξίες υποψηφίων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας / ευθύνονται έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύμβασης στην ένωση/ κοινοπραξία η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτελέσεως της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την
ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις
δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
5. Οι πάροχοι κατάρτισης, που θα αναλάβουν την υλοποίηση των προγραμμάτων
εξειδικευμένης Κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα, υπέχουν θέση και έχουν τις
υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου» όπως αυτοί ορίζονται στην υπ αριθμ.
1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπ‟αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη
με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα
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Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΣ ή το ΕΣΠΑ βάσει του
άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν
δράσειςκατάρτισης», καθώς και περιοριστικά τα δικαιώματα, που ορίζονται στην
παραπάνω και στην παρούσα.
6. Δεδομένου ότι όλες οι Ενέργειες στοχεύουν στην υλοποίηση των ειδικότερων δράσεων
που αφορούν στην παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης στα απολυμένα άτομα των
16 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2
(Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), αυτές πρέπει να
διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες που μεταξύ άλλων, έχουν σκοπό την
αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την άμεση θεραπεία συγκρούσεων
συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή ολόκληρης της διαδικασίας
ανάθεσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της
διαδικασίας, της κατάρτισης των σχετικών εγγράφων, προσκλήσεων κλπ, της επιλογής
των Παρόχων και της υπογραφής των συμβάσεων ανάθεσης του Έργου, ούτως ώστε να
αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση
μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.
Για τη διασφάλιση των ανωτέρω, απαγορεύεται και είναι ασυμβίβαστη η συμμετοχή
του ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και
οποιουδήποτε άλλου υποψήφιου παρόχου, που είτε ο ίδιος ή τα μέλη της διοικήσεως του
συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο, με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα, που αποτελούν
μέλη του προσωπικού του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ ή αποτελούν μέλη των οργάνων της διοίκησης
του ή βρίσκονται σε σχέση συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού με τα πρόσωπα των δυο
προηγούμενων κατηγοριών, ώστε να μην θιγεί η αμερόληπτη και αντικειμενική επιλογή
των παρόχων κατάρτισης και να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών
φορέων.
4. Διαδικασία αξιολόγησης: Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα τις αξιολογήσει.
Η τελική κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
ανά θεματικό αντικείμενο.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (με την ίδια ακριβώς τιμή), η αναθέτουσα αρχή καλεί
τους προσφέροντες που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή τους βελτιωμένη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο
φάκελο, και εν συνεχεία, ανακηρύσσεται ανάδοχος ο μειοδότης. Αν και μετά από τη διαδικασία
αυτή δεν προκύψει μειοδότης, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση.
Η αξιολόγηση των προσφορών καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων αποτυπώνονται
σε πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση
στην Επιτροπή Ερευνών.
Η διαδικασία έρευνας αγοράς θα επαναληφθεί αμέσως μετά την έγκριση του πρακτικού της
Επιτροπής Αξιολόγησης από την Επιτροπή Ερευνών, για όσα θεματικά αντικείμενα δεν υπάρξει
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προσφορά ή δεν αναδειχθεί μειοδότης από τη διαδικασία αξιολόγησης. Δεδομένων των χρονικών
περιορισμών για την ολοκλήρωση της Ενέργειας Β2«Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση»
και συνολικά του έργου (28/11/2016) η προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της νέας
πρόσκλησης θα μειωθεί από δέκα (10) σε επτά (7) ημέρες.
5. Σύμβαση: Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει σύμβαση στην
οποία καθορίζονται οι όροι και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων(Παράρτημα Β).
6. Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφή της έως 28/11/2016, με δικαίωμα
μονομερούς παράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για χρονικό διάστημα τριών μηνών,
χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή του προμηθευτή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα
Χρηματοδότησης και θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών:
Α) Τιμολόγιο
Β) Πρακτικό παραλαβής σχετικής Επιτροπής, από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν
ποιοτικά και ποσοτικά οι υπηρεσίες που ζητήθηκαν/Βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α.
Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Δ) Απόδειξη είσπραξης και
Ε) Εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που εισπράττει.
Eπί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα
Χαλούλου Παναγιώτα όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:30 - 16:00 και στο
τηλέφωνο 2103640074.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κοινοποίηση :
- Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών
Συνημμένα :
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η υλοποίηση της Ενέργειας Β «Κατάρτιση»
και ειδικότερα της Ενέργειας Β2 «Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση» η οποία αφορά στην
παροχή υπηρεσιών Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε κατ' ανώτατο όριο 27 άτομα, με την
προϋπόθεση ότι είναι:
- άνεργοι,
- απασχολούμενοι σε θέση εργασίας μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής
απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, ή έχουν υπογράψει
σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης μετά την ένταξή τους στην
Ενέργεια Α Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του ως άνω έργου (ημερομηνία η
οποία ορίζεται από τη σχετική σύμβαση με τον ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ),
- έχουν αναπτύξει επαγγελματική / επιχειρηματική δραστηριότητα,
και είναι ωφελούμενοι οι οποίοι προέρχονται αποκλειστικά μεταξύ των απολυμένων των 16
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2 (Δραστηριότητες
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), οι οποίοι συμμετείχαν στην Ενέργεια Α
«Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου και από τα αποτελέσματα αυτής (διάγνωση
εκπαιδευτικών αναγκών), προέκυψε η συμμετοχή τους στις ενέργειες εξειδικευμένης
Κατάρτισης/Επιμόρφωσης της παρούσας.
Στο πλαίσιο της Ενέργειας Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου,
πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη προσέγγιση για τη δημιουργία και εφαρμογή συγκεκριμένου
ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε ένα άτομο ξεχωριστά, σύμφωνα με το οποίο, για τους
ωφελούμενους που αφορά η παρούσα πρόσκληση, προτείνεται η ενδυνάμωση, ο
προσανατολισμός σε τομείς και δράσεις απασχόλησης και ο προσδιορισμό συγκεκριμένων
απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες, μέσω των προγραμμάτων εξειδικευμένης
Κατάρτισης/Επιμόρφωσης.
Η Ενέργεια Β2 «Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση» αφορά στην επιχορήγηση, των
Ωφελούμενων απολυμένων16 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου 60 της NACE,
αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), με σκοπό την
αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να
ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο
της παρούσας Πρόσκλησης.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Θεματικά αντικείμενα
Τα θεματικά αντικείμενα για τα οποία θα πραγματοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης (βλ.
Πίνακα 1) είναι δεσμευτικά καθώς προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών
των ωφελούμενων, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό
των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους.
Στον πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα Θεματικά αντικείμενα ανά θεματικό πεδίο, η
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μεθοδολογία υλοποίησης, ενδεικτικός αριθμός ωφελούμενων και ενδεικτική διάρκεια των
προγραμμάτων σε ώρες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Θεματικά αντικείμενα
Αριθμός
Ενδεικτική
Θεματικό
Εξ αποστάσεως
ωφελούμενω
Διάρκεια
Δια ζώσης
Πεδίο
(τηλεκατάρτιση)
ν
(ώρες)

Πληροφορική

Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Δημοσιογραφία
Χειροτεχνίες

Βασικές Δεξιότητες Η/Υ ECDL CORE
ECDL - EXPERT
ECDL IT AdministratorCISCO IT ESSENTIALS
Social Media και Internet
Marketing
Διοίκηση
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Marketing και πωλήσεις
Σεμινάριο
Γραμματέας
Διοίκησης
Αποτελεσματική επικοινωνία
και γλώσσα σώματος
EQ-Συναισθηματική
Νοημοσύνη
Δημοσιογραφία
στο
Διαδίκτυο
Εργαστήριο
χειροποίητων
κατασκευών
Θρησκευτικός Τουρισμός
Οργάνωση/Διοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων

Τουριστικά
Επαγγέλματα

SOUND/PHOT
O/VIDEO

Ξένη Γλώσσα
Πρώτες

ΜΟΝΤΑΖ& Video editing
(Adobe Premiere & After
Effects)
ΜΟΝΤΑΖ& Video
editing (Adobe Premiere
& After Effects)
Σκηνοθεσία
Αγγλικά-TOIEC
Πρώτες Βοήθειες

1

48

3

40

1

70

1

32

1

16

2

48

1

45

1

12

2

8

1

35

2

30

1

12

2

24

4

22

1
1
1
1
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25
40
18

Βοήθειες
Η παραπάνω κατανομή αντιστοιχεί στο μέγιστο αριθμό ωφελουμένων ανά θεματικό
αντικείμενο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή αυτή
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τη ζήτηση υπηρεσιών εξειδικευμένης κατάρτισης
κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι, για τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία αφορούν σε θεματικά
αντικείμενα που απαιτούν και εργαστηριακή άσκηση (π.χ. ECDL), ο πάροχος θα πρέπει να
διαθέτει κατάλληλα εργαστήρια και εξοπλισμό για την υλοποίησή τους.
Οι πάροχοι κατάρτισης οι οποίοι θα επιλεγούν, θα πρέπει μεταξύ άλλων, να εξειδικεύσουν το
περιεχόμενο κάθε αντικειμένου εξειδικευμένης Κατάρτισης που θα υλοποιηθεί δια ζώσης και να
διαμορφώσουν αναλυτικά τη διδακτέα ύλη - ωρολόγιο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ενδεικτικές
ενότητες που περιγράφονται στη συνέχεια (πίνακας 2).
Στις περιπτώσεις υλοποίησης προγράμματος εξ αποστάσεως κατάρτισης/επιμόρφωσης, ο
Πάροχος Υπηρεσιών Κατάρτισης στο πρόγραμμα που θα υποβάλλει, θα καθορίζει αναλυτικά τη
διδακτέα ύλη, τις ώρες εβδομαδιαίας μελέτης, το συνολικό χρονοδιάγραμμα των σπουδών, τις
μορφές επικοινωνίας Εκπαιδευτή/καταρτιζόμενων.
Όπου είναι εφικτό, η εξειδίκευση και ανάπτυξη κάθε προγράμματος θα πρέπει να συνδέεται
και να συνδυάζεται με πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επαγγελματικό περίγραμμα ως προς
τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες καθώς και την αξιολόγηση αυτών,
λαμβανομένων υπόψη των ενδεικτικών τρόπων αξιολόγησης που περιγράφονται στο εν λόγω
επαγγελματικό περίγραμμα.
Η εξειδίκευση του περιεχομένου κάθε προγράμματος κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες εκπαιδευτικές ενότητες στη βάση των επιδιωκόμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
Η βαρύτητα (σπουδαιότητα) των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθορίζει αντίστοιχα και τη
βαρύτητα της εκπαιδευτικής ενότητας, καθώς και το εύρος κάλυψης του αντικειμένου
κατάρτισης στο οποίο αντιστοιχεί. Συνεπώς, η δόμηση και το περιεχόμενο του αναλυτικού
ωρολογίου προγράμματος θα ανταποκρίνεται στην κατανομή και στη βαρύτητα των ενοτήτων
και θα πρέπει να ορίζεται με τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα προβλεπόμενα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Ακολούθως παρατίθενται, ανά θεματικό αντικείμενο και θεματικό πεδίο, οι βασικές ενότητες
που θα πρέπει να καλύπτονται σε κάθε θεματικό αντικείμενο εξειδικευμένης Κατάρτισης το
οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν οι πάροχοι κατάρτισης και για το οποίο θα υποβάλουν
σχετική προσφορά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Πληροφορική

ECDL - EXPERT

Word – προχωρημένο επίπεδο, Excel - προχωρημένο επίπεδο,
Access - προχωρημένο επίπεδο, Powerpoint - προχωρημένο
επίπεδο

Βασικές Δεξιότητες
Η/Υ - ECDL CORE

Word – βασικό επίπεδο, Excel - βασικό επίπεδο, Access βασικό επίπεδο, Powerpoint - βασικό επίπεδο, Internet &
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Outlook - βασικό επίπεδο, Βασικές έννοιες πληροφορικής,
Windows - βασικό επίπεδο

Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Δημοσιογραφία

ECDL
IT
Administrator-CISCO syllabus cisco IT essentials
IT ESSENTIALS
Digital Content Marketing, Internet Advertising – Google
Adwords, SEO, Email Marketing, Internet Statistics – Google
Social Media and
Analytics, Affiliate Marketing, Social Media Strategy,
Internet Marketing
Facebook - Facebook Ads & Statistics, Google+ - YouTube,
Twitter – Linkedin– Instagram.
Προγραμματισμός Ανθ. Δυναμικού, Περιγραφή Θέσεως
Εργασίας,
Εντοπισμός/Προσέλκυση
Προσωπικού,
Διοίκηση Ανθρώπινου Εκπαίδευση -Αξιολόγηση - Απόδοσης Εργαζόμενων,
Συστήματα Αμοιβών Εργαζομένων, Επικοινωνία /
Δυναμικού
Εργασιακές Σχέσεις, Αποτελεσματική Πρόσβαση στην αγορά
εργασίας
Η έννοια, ο ορισμός του marketing στις επιχειρήσεις, Είδη
marketing, Διαφορές marketing και πωλήσεων, Το marketing
mix, Από τα 4P στα 4C,Είδη marketing, τμηματοποίηση
αγοράς, κίνητρα καταναλωτών, παράγοντες επιρροής
καταναλωτών, Το προϊόν, δημιουργία και ανάπτυξη νέων
Marketing και
προϊόντων, Έρευνα αγοράς και έρευνα marketing Εικόνα
πωλήσεις
προϊόντος, εμπορικό σήμα, κύκλος ζωής προϊόντος, τάσεις
και μόδα, Τιμή πώλησης, στρατηγική τιμών, προσφορές,
εκπτώσεις, Διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, το διαδίκτυο,
κοινωνικά δίκτυα, το μέλλον των πωλητών και των φυσικών
σημείων πώλησης, Τεχνικές πωλήσεων
Σεμινάριο
Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης, Οργάνωση Γραφείου,
Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου, Αλληλογραφία
Γραμματείας
Διοίκησης
Γλώσσα του σώματος, Τι είναι η γλώσσα του σώματος, με
ποιους τρόπους επικοινωνούμε, στάση, κίνηση, μορφασμοί,
γκριμάτσες, αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων, η μελέτη
Αποτελεσματική
της απόστασης και του χώρου (proxemics), αναγνώριση του
επικοινωνία και
τύπου του συνομιλητή, Επαγγελματική επικοινωνία: τεχνικές
και συγκεκριμένη στρατηγική που μπορούν να μετατρέψουν
γλώσσα σώματος
την απλή μετάδοση πληροφοριών σε ουσιαστική αλλά και
κατευθυνόμενη προς την πώληση επικοινωνία με τον
υποψήφιο πελάτη.
Συναισθηματική νοημοσύνη στην εργασία - Παραδείγματα
εφαρμογής, Ειδικές δεξιότητες - Αυτογνωσία-ΑυτοέλεγχοςEQ-Συναισθηματική
Ενσυναίσθηση, Τα κίνητρα της συμπεριφοράς για την
επίτευξη των στόχων, To coaching σαν μεθοδολογία
Νοημοσύνη
επικοινωνίας και διοίκησης στις Εταιρίες, Οι 7 δεξιότητες
ενός αποτελεσματικού coach, Το σύστημα T G R O W
Συλλογή και επεξεργασία ειδήσεων για το διαδίκτυο,
Δημοσιογραφία στο
Δεξιότητες παραγωγής πολυτροπικού περιεχομένου για το
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Διαδίκτυο

Χειροτεχνίες

Εργαστήριο
χειροποίητων
κατασκευών

Θρησκευτικός
Τουρισμός
ΤουριστικάΕπα
γγέλματα

SOUND/PHOT
O/VIDEO

ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Οργάνωση/Διοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων

διαδίκτυο, Μοντέλα παραγωγής περιεχομένου στο διαδίκτυο,
Social media, blogs, portalsκαιδημοσιογραφία, Δεοντολογία
και κανονιστικές ρυθμίσεις στο διαδίκτυο
Εισαγωγή στην αργυροχοΐα, Χυτό & παραγωγικό κόσμημα,
Εικαστικό κόσμημα, Μακραμέ κοσμήματα, Κοσμήματα από
σύρμα, Κεραμικά κοσμήματα, Διακόσμηση δερμάτινων
σανδαλιών, Εορταστικές κατασκευές – Γούρια, Πασχαλινή
λαμπάδα
Αρχές θρησκευτικού τουρισμού, Τεχνικές οργάνωσης
ταξιδιού, Τουριστική γεωγραφία σε Ελλάδα και Εξωτερικό,
Χριστιανική
αρχαιολογία,
Επιχειρηματικότητα
και
θρησκευτικός τουρισμός, Στοιχεία τουριστικής νομοθεσίας,
Τουριστικό μάρκετινγκ, Επικοινωνία με τον προσκυνητή
Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων, Οργανωσιακή δομή
ξενοδοχειακών
μονάδων,
Στρατηγικός
σχεδιασμός
ανθρώπινων πόρων, Ανάλυση επιχειρηματικότητας, Ειδικά
θέματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Οργάνωση και
διοίκηση επισιτιστικών μονάδων, Στρατηγικό management σε
ξενοδοχειακές και σε τουριστικές επιχειρήσεις, Ξενοδοχειακό
μάρκετινγκ και πωλήσεις

ΜΟΝΤΑΖ&
Video
editing
(Adobe Adobe premiere
Premiere & After After effects
Effects)
Σκηνοθεσία ηθοποιών, Σύνθεση κάδρου, Στήσιμο πλάνου,
Κίνηση κάμερας, Προ-παραγωγή μιας ταινίας, Παραγωγή
Σκηνοθεσία
μιας ταινίας, Post Production μιας ταινίας, Σκηνοθετική
ταυτότητα
Αγγλικά-TOIEC
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποιητικού TOEIC

Πρώτες Βοήθειες

Υποστήριξη
Ζωής
Ενηλίκου,
Πρώτες
Βοήθειες
(Αντιμετώπιση
Κοινών
Ασθενειών
&
Τραυματισμών),Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση – Ενηλίκου
&Παιδιού, Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

1.2 Εκπαιδευτές
Α. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη
εκπαιδευτική επάρκεια οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του
ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με
θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής
εκπαίδευσης" όπου αυτό προβλέπεται και είναι εφικτό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες
χρησιμοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών, κατ’ εφαρμογή των προϋποθέσεων που θέτει
η υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968/15.04.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπ’ αριθ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως
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τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα
∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος
2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
Β. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που θα
διδάξουν.
Γ. Ο τελικός πίνακας εκπαιδευτών και αναπληρωτών τους θα συμπεριλαμβάνεται στο
ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα αποστέλλεται από τον πάροχο κατάρτισης σε
έντυπη μορφή στον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ και ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση aba@uoa.gr, με τη
δήλωση έναρξης τμήματος.
Δ. Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τους εκπαιδευτές, στις οποίες πρέπει να
αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της
αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των διδακτικών ωρών, το διάστημα
συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση κ.ά. Οι συμβάσεις διατηρούνται υποχρεωτικά στο αρχείο του
παρόχου κατάρτισης και πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση ελέγχου.
1.3 Καταρτιζόμενοι
Α. Οι ωφελούμενοι της Ενέργειας που έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να συμμετέχουν στις
ενέργειες εξειδικευμένης Κατάρτισης της παρούσας, πρέπει να είναι μέλη του μητρώου
ωφελούμενων του Έργου «Υλοποίηση Ενεργειών που αφορούν Απολύσεις στον Κλάδο 60 ΤΗΣ
NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών) στην
επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020».
Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας, ή στην
περίπτωση που ο ωφελούμενος ενταχθεί σε ήδη υπάρχων πρόγραμμα, μπορεί να είναι μικτό
πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων
Β. Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να συμμετέχουν εκτός από τους ωφελούμενους και
τρίτα φυσικά πρόσωπα.
Γ. Ο ενδεικτικός αριθμός καταρτιζομένων - ωφελούμενων ανά αντικείμενο κατάρτισης
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση (βλ. Πίνακα 1)
Δ. Ο συνολικός αριθμός καταρτιζομένων, ωφελούμενων και μη, σε κάθε τμήμα ενός
προγράμματος κατάρτισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη δυναμικότητα της αίθουσας που
χρησιμοποιείται.
1.4 Λοιποί όροι κατάρτισης
Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες. Η συνολική διάρκεια
της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων
των διαλειμμάτων, η δε ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να μην παρουσιάζει ασυνέχειες. Κάθε πρόγραμμα
κατάρτισης μπορεί να διακόπτεται κατά την περίοδο επισήμων αργιών, εορτών ή/και σε
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εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις, με απαραίτητη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής
(ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ). Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει την
υλοποίηση του προγράμματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ημερολογιακών
ημερών υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς την Αναθέτουσα Αρχή
(ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ) εγγράφως.
Τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως 4 Νοεμβρίου 2016. Οι
εξετάσεις πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση) εφόσον απαιτούνται, θα πραγματοποιούνται
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και το αργότερο μέχρι 11 Νοεμβρίου 2016.
Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, είναι υποχρεωτική για τον πάροχο κατάρτισης, η διάθεση
στους Ωφελούμενους του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει τις εκπαιδευτικές
ενότητες της κατάρτισης.
Οι ανάδοχοι πάροχοι κατάρτισης, συνάπτουν συμφωνητικό με τον καταρτιζόμενο, στο οποίο
αναφέρονται σαφώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το
αντικείμενο του προγράμματος, οι ώρες κατάρτισης, η υποχρέωση αδιάλειπτης και συνεπούς
συμμετοχής στο πρόγραμμα σύμφωνα με το αντίστοιχο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών θα υλοποιείται σε πιστοποιημένες αίθουσες σύμφωνα με
το ισχύον πλαίσιο.
2. Εξ αποστάσεως Κατάρτιση/Επιμόρφωση (Τηλεκατάρτιση)
Το σύνολο των ωρών κατάρτισης των προγραμμάτων θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών τηλεκατάρτισης (ενδεικτικά
προδιαγραφές συστημάτων, υποδομών και τεχνικής υποστήριξης τηλεκατάρτισης, προδιαγραφές
μαθημάτων, καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports) κλπ) καθορίζονται ως εξής:
Η τηλεκατάρτιση πρέπει να υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος
Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο να έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικές
δυνατότητες:
• Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών, εποπτών
τηλεκατάρτισης, καταρτιζόμενων), ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με
διαδικασίες ταυτοποίησης (userauthentication), απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων
χρηστών, οργάνωση καταρτιζόμενων σε ψηφιακή τάξη
• Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (reports)
• Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να αποτελείται από ένα Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης
σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας (integrated).
• Το Ο.Σ.Τ.Κ θα πρέπει να αποτελείται απαραιτήτως από Εφαρμογή Διαχείρισης της
Εκπαίδευσης – Learning Management System (LMS), η οποία πρέπει να περιέχει:
I. Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – Learning Content
Management System (LCMS)
II. Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγραφής μαθημάτων –Authoring Tool
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Οι εφαρμογές μπορούν να προσληφθούν από το χρήστη ως ένα ενιαίο ομογενοποιημένο
περιβάλλον ή ως διακριτά τμήματα συμβατά μεταξύ τους.
Το περιβάλλον του Συστήματος πρέπει απαραιτήτως να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Η τηλεκατάρτιση θα υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου
μέσω του Διαδικτύου σε χώρους επιλογής του καταρτιζομένου. Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να
έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
είτε από δικό τους χώρο είτε από χώρους που θα διαθέτει ο Πάροχος κατάρτισης, οι οποίοι θα
είναι αίθουσες πιστοποιημένες στην Πληροφορική.
Οι πάροχοι κατάρτισης, υποχρεούνται κατά την υποβολή της πρότασης, να ενημερώσουν την
Αναθέτουσα Αρχή, (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ) αναφορικά με την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας
τηλεκατάρτισης που έχουν επιλέξει, καθώς επίσης να παρέχουν στοιχεία πρόσβασης (ιστοσελίδα,
όνομα χρήστη, συνθηματικό πρόσβασης) στη δήλωση έναρξης, προκειμένου να είναι εφικτός ο
έλεγχος του Συστήματος καθώς και του Εκπαιδευτικού περιεχομένου.
2.1Τεχνικές προδιαγραφές
Το σύστημα τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των
διεθνών προτύπων SCORM (SCORM-conformant), AICC (AICC compliant/certified, Section
508-compliant) τόσο ως προς την πλατφόρμα όσο και ως προς το περιεχόμενο, σε επίπεδο
"συμμόρφωσης" (compliant). Η πρόσβαση στο Ο.Σ.Τ.Κ. θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου από
κεντρικό δικτυακό τόπο τύπου portal, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαπίστευση των χρηστών
(καταρτιζόμενων) οι οποίοι θα διαθέτουν ονομαστικές άδειες πρόσβασης τουλάχιστον για το
διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης όπου θα μπορούν να έχουν εποπτεία όλης
της μαθησιακής τους πορείας. Σε κάθε περίπτωση το Ο.Σ.Τ.Κ θα πρέπει να λειτουργεί
ικανοποιητικά με τις συνήθεις τηλεπικοινωνιακές γραμμές, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση
των καταρτιζόμενων από τους προσωπικούς υπολογιστές τους. Οι χρήστες θα μπορούν μέσα
από το Σύστημα, αφού συμπληρώσουν μία ηλεκτρονική φόρμα – αίτηση συμμετοχής, να
λαμβάνουν έναν κωδικό πρόσβασης μέσω του οποίου θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο
αριθμό μαθημάτων (που θα καθορίζεται από το διαχειριστή του Συστήματος). Κάθε χρήστης
του Συστήματος (διαχειριστής, εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, κλπ.), ανάλογα με το ρόλο και τα
δικαιώματά του, θα μπορεί μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον να διαχειρίζεται τα επιμέρους
εργαλεία του Συστήματος.
Το σύστημα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον δυνατότητες για σχεδιασμό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, διαχείριση των εργασιών των καταρτιζόμενων (ανάθεση, υποβολή, διόρθωση,
βαθμολόγηση εργασιών κ.α.), επέκταση της λειτουργικότητάς του με προσθήκη –
παραμετροποίηση αρθρωμάτων (modules), φόρτωση ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού
διαφόρων μορφών, καταγραφή της πορείας και των ενεργειών του καταρτιζόμενου και εξαγωγή
αναφορών (reports).
Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής της πορείας και των ενεργειών
του καταρτιζόμενου (tracking) καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς
και τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών (reports) οι οποίες θα αποτυπώνουν την εκπαιδευτική
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πορεία του καταρτιζόμενου. Οι αναφορές (reports) που θα παράγονται από το Ο.Σ.Τ.Κ. θα
πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
Χρονική καταγραφή της πρόσβασης κάθε καταρτιζόμενου στο Σύστημα (ημέρα, ώρα,
χρονική διάρκεια κ.α.).
Καταγραφή της μαθησιακής πορείας κάθε καταρτιζόμενου μέσω των τεστ αξιολόγησης και
άλλων τεστ αυτό-αξιολόγησης που θα παρέχει το Σύστημα.
Συγκεντρωτικά στοιχεία της πρόσβασης των καταρτιζόμενων στο Σύστημα, σε επίπεδο
προγράμματος.
2.2Εκπαιδευτικό περιεχόμενο προγραμμάτων Τηλεκατάρτισης
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να είναι διαδραστικό –
αλληλεπιδραστικό, επ’ ουδενί δε θεωρείται πλήρης η παρακολούθηση εκπαίδευσης μέσω της
λήψης (download) ή της απλής ανάγνωσης αναρτημένων ψηφιοποιημένων εγγράφων (Word,
PowerPoint, PDF, κ.α.). Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει επίσης να χαρακτηρίζεται από
ποικιλία, να προσφέρει δυνατότητες εύκολης πλοήγησης, να δίνει έμφαση στη διασφάλιση της
κατανόησης και στην ενεργητική συμμετοχή. Επιπρόσθετα να υποστηρίζει τη διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης και να ενισχύει τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Από την άλλη
μεριά, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να συσχετίζεται με τους μαθησιακούς στόχους της
κάθε ενότητας και να περιλαμβάνει ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που παρέχουν ανατροφοδότηση
σχετικά με το βαθμό κατανόησης και αφομοίωσης των εννοιών του μαθήματος. Για τις
θεματικές ενότητες που αφορούν στην εκμάθηση χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το μάθημα πρέπει να ενσωματώνει προσομοιώσεις χρήσης του Λογισμικού
(softwaresimulations). Τέλος τα μαθήματα πρέπει απαραιτήτως να διατίθενται στην ελληνική
γλώσσα.
2.3Τεχνική υποστήριξη- Λοιπές προδιαγραφές
Ο Πάροχος κατάρτισης πρέπει να διαθέτει ένα άτομο υπεύθυνο της συνολικής διαχείρισης
και υποστήριξης του Συστήματος τηλεκατάρτισης (systemadministrator), το οποίο θα έχει τη
συνολική ευθύνη της παρακολούθησης της τηλεκατάρτισης σε τεχνικό επίπεδο. Ο Πάροχος
Τηλεκατάρτισης πρέπει να διαθέτει υποδομές σε Datacenter, διασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη
και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και την πλήρη κάλυψη των αυξημένων
απαιτήσεων αυτών. Επίσης πρέπει να διαθέτει σχέδιο διασφάλισης των δεδομένων
τηλεκατάρτισης μέσω δομημένης λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). Η παρεχόμενη
τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές κατά
την διάρκεια υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει:
• Υποστήριξη τύπου helpdesk: εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη από κατάλληλα
εκπαιδευμένο άτομο για τη χρήση του συστήματος τηλεκατάρτισης και την
αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων που προσφέρει. Η υποστήριξη θα
παρέχεται και τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
• Ηλεκτρονικά εγχειρίδια: Κάθε χρήστης θα μπορεί να προσφεύγει στην υποστήριξη
από αναλυτικά εγχειρίδια (manuals) χρήσης που διαθέτει η πλατφόρμα.
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3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
3.1 Σύναψη συμφωνητικού Ωφελούμενου - Παρόχου
Α. Οι Ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί για τη συμμετοχή τους στις ενέργειες εξειδικευμένης
Κατάρτισης θα πρέπει να εγγραφούν στον πάροχο Κατάρτισης που θα επιλεγεί στο πλαίσιο της
παρούσας, υπογράφοντας σχετικό συμφωνητικό. Το εν λόγω συμφωνητικό υπογράφεται σε
τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.
Β. Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο Ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
συμμετάσχει ανελλιπώς στο πρόγραμμα εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης που
προσφέρει ο συγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης.
Γ. Ο πάροχος κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει το πρόγραμμα
κατάρτισης σύμφωνα με το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το αντίστοιχο ωρολόγιο
πρόγραμμα (ή χρονοδιάγραμμα σπουδών στις περιπτώσεις προγραμμάτων τηλεκατάρτισης) που
έχει καταθέσει και να διαθέσει το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό.
3.2 Έλεγχος πριν από την υπογραφή συμφωνητικού Ωφελούμενου - Παρόχου
Ο πάροχος κατάρτισης πριν συνάψει το συμφωνητικό με τον Ωφελούμενο υποχρεούται να
ελέγξει το Δικαίωμα Συμμετοχής του στην Ενέργεια Β2. Ο έλεγχος των παραπάνω όρων
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και διενεργείται μέσω των
δικαιολογητικών που θα υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης. Ο ωφελούμενος για
την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 ότι: «α) τα δικαιολογητικά που υποβάλω
είναι ακριβή και αληθή β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα
κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο, κατά το τελευταίο δίμηνο.
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Εάν είναι άνεργος/η
• Βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
Εάν είναι εργαζόμενος/η
• Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή ορισμένου
χρόνου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή αορίστου χρόνου εφόσον δεν έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Αποδεκτό
επίσης είναι και επικυρωμένο αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ, που
να επιβεβαιώνει τα ανωτέρω. Για την τεκμηρίωση περιστασιακής απασχόλησης, ο
ωφελούμενος διατηρεί το δικαίωμα να προσκομίσει δικαιολογητικά, όπως αποδεικτικά
μισθοδοσίας των τελευταίων έξι μηνών, βεβαιώσεις ημερών ασφάλισης από τον
ασφαλιστικό φορέα (ένσημα των τελευταίων έξι μηνών) κα.
Εάν είναι αυτοαπασχολούμενος/η
• Βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ (επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο).
Ο πάροχος κατάρτισης, συγκεντρώνει, ελέγχει και διατηρεί αρχείο με τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά των ωφελούμενων. Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο υποψήφιος
καταρτιζόμενος στον πάροχο κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι έχει απολέσει την ιδιότητα του
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ωφελούμενου και άρα το δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο, ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει την
Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ) και δεν υπογράφει συμφωνητικό με τον υποψήφιο
καταρτιζόμενο.
3.3
Υποχρεώσεις
Ωφελουμένων
στα
προγράμματα
εξειδικευμένης
Κατάρτισης/Επιμόρφωσης που υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης παρακολούθησης
Α. Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης ανελλιπώς
και με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει ενεργά στις τεχνικές και μεθόδους
εκπαίδευσης καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται από τον πάροχο
κατάρτισης κατά τη διάρκεια κατάρτισης.
Β. Ο Ωφελούμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% επί της συνολικής διάρκειας των
ωρών του Προγράμματος. Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο
απουσιών, με βάση την παρούσα, ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης
αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον Ωφελούμενο στο πλαίσιο της παρούσας.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% επί της συνολικής διάρκειας του
Προγράμματος αποκλειστικά εάν: α) είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε
συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης, β) έχει αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος
υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στο πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση από το
νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε, γ) διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται
να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του
αρμόδιου ιατρού.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει
τον ωφελούμενο ώστε να καλύψει την διδακτική ύλη για να μπορέσει να παρακολουθήσει
απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.
Γ. Οι Ωφελούμενοι υποχρεούνται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της
παρακολούθησης του προγράμματος να ενημερώνουν τον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για οποιαδήποτε
τροποποίηση της κατάστασής τους όσον αφορά την απασχόλησή τους.
Δ. Οι Ωφελούμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα της
ΕΥΕ-ΕΚΤ και του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ε. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συνεργαστεί με τα
όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που τυχόν του
ζητηθούν σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Ενέργεια.
3.3.1
Υποχρεώσεις
Ωφελουμένων
στα
προγράμματα
εξειδικευμένης
Κατάρτισης/Επιμόρφωσης που υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
παρακολούθησης (τηλεκατάρτιση)
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Α. Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης ανελλιπώς
και με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει ενεργά στις τεχνικές και μεθόδους
εκπαίδευσης καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται από τον πάροχο
κατάρτισης κατά τη διάρκεια κατάρτισης.
Β. Οι Ωφελούμενοι υποχρεούνται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της
παρακολούθησης του προγράμματος να ενημερώνουν τον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για οποιαδήποτε
τροποποίηση της κατάστασής τους όσον αφορά την απασχόλησή τους.
Γ. Οι Ωφελούμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα της
ΕΥΕ-ΕΚΤ και του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Δ. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συνεργαστεί με τα
όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που τυχόν του
ζητηθούν σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Ενέργεια.
3.4 Υποχρεώσεις των παρόχων κατάρτισης στα προγράμματα εξειδικευμένης Κατάρτισης
/Επιμόρφωσης
3.4.1 Υποχρεώσεις των παρόχων κατάρτισης στα προγράμματα εξειδικευμένης Κατάρτισης
/Επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της δια ζώσης παρακολούθησης
Α. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ) και
παρόχου εξειδικευμένης Κατάρτισης, και εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την
υπογραφή της, ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να υποβάλλει τα έντυπα της δήλωσης
έναρξης προγράμματος, σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση aba@uoa.gr και σε έντυπη
μορφή, στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ). Η αποστολή των αρχείων γίνεται τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε Προγράμματος.
Β. Η δήλωση έναρξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα έντυπα έναρξης:
1. Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης Προγράμματος με τα εξής στοιχεία:
• Τίτλος του αντικειμένου κατάρτισης.
• Στοιχεία τόπου διεξαγωγής του Τμήματος/Προγράμματος κατάρτισης (ίδια
πιστοποιημένη δομή ή πιστοποιημένη δομή άλλου παρόχου κατάρτισης).
• Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης.
• Στοιχεία επιστημονικού υπευθύνου Προγράμματος Κατάρτισης.
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης του Προγράμματος κατάρτισης.
• Ημερομηνίες εξετάσεων πιστοποίησης και επωνυμία φορέα πιστοποίησης (για τα
αντικείμενα που το απαιτούν).
2. Υπογεγραμμένο Συμφωνητικό μεταξύ του ωφελούμενου και του παρόχου κατάρτισης(2
από τα 4 πρωτότυπα συμφωνητικά).
3. Υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του φορέα πιστοποίησης και του παρόχου κατάρτισης ή
στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταβολή του κόστους πιστοποίησης των ωφελούμενων
(όπου απαιτείται).
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4. Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τις θεματικές ενότητες και τα εργαστήρια.
5. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες
και ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων κατάρτισης καθώς και οι πιστοποιημένοι
Εκπαιδευτές (μαζί με τους αναπληρωτές).
6. Βεβαιώσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ που αυτοί διαθέτουν.
7. Δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης ενόψει της
υπογραφής του μεταξύ τους συμφωνητικού.
8. Εκπαιδευτικό υλικό.
9. Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με πιστοποιημένη δομή, θεωρημένο από
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υλοποίησης
ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιημένων δομών.
Γ. Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης προγράμματος, ο
ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ κάνει αποδεκτή την δήλωση έναρξης προγράμματος ή σε περίπτωση που αυτή
αποκλίνει από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλει παρατηρήσεις στις οποίες
οφείλει να συμμορφωθεί ο πάροχος.
Δ. Στην περίπτωση που τροποποιείται οποιοδήποτε από τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τη
Δήλωση έναρξης είτε αυτό αφορά το ίδιο το πρόγραμμα (ωρολόγιο πρόγραμμα κ.λπ.) είτε τους
εκπαιδευτές είτε τους εκπαιδευόμενους, η τροποποίηση θα πρέπει να γνωστοποιείται από τον
πάροχο κατάρτισης αμέσως στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), με την υποβολή
αιτήματος/δήλωσης τροποποίησης. Αποκλείεται τροποποίηση που συνιστά παραβίαση όρου της
παρούσας.
Ε. Σε περίπτωση που η τροποποίηση συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους της
παρούσας, λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ η σύμβαση που υπέγραψε με
τον πάροχο κατάρτισης για το πρόγραμμα αυτό και ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται καμία
αμοιβή ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στους
Ωφελούμενους μέχρι τη λύση της σύμβασης.
ΣΤ. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να
υποβάλει σε καθημερινή βάση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση aba@uoa.gr,
ημερήσιο παρουσιολόγιο κάθε προγράμματος. Σε περίπτωση αποχώρησης καταρτιζόμενου ή μη
προσέλευσης, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση εντός εικοσαλέπτου από αυτήν. Σε περίπτωση
που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί, λογίζεται
για κάθε έννομη συνέπεια ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις
ημέρες κατάρτισης που είχαν προηγηθεί.
Ζ. Ο πάροχος κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση κάθε Προγράμματος, υποχρεούται, το
αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να υποβάλει
Έκθεση Υλοποίησης Προγράμματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα
περιλαμβάνει:
1. Στοιχεία φυσικού αντικειμένου του προγράμματος (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα,
κατάσταση ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν ή που δεν ολοκλήρωσαν με τις ώρες
παρακολούθησής τους, κατάσταση εκπαιδευτών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα).
2. Στοιχεία αξιολόγησης της διαδικασίας κατάρτισης.
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3. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμήθηκε κατά την υλοποίηση του
προγράμματος με αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρελήφθη από τους Ωφελούμενους
καταρτισθέντες.
4. Σε περίπτωση απουσιών κατά την παρ. 3.3.Β, σχετικές βεβαιώσεις νοσοκομείου/ιατρού.
5. Αντίγραφα Βεβαιώσεων παρακολούθησης των ωφελουμένων.
6. Κατάσταση παραλαβής των Βεβαιώσεων παρακολούθησης.
Η. Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα με την
παρούσα, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Ενέργεια
και να διαθέτει το φάκελο της Ενέργειας με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για
την υλοποίησή της. ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων.
• Τα πρωτότυπα συμφωνητικά (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων αντιτύπων που
υπογράφονται) μεταξύ ωφελούμενου και παρόχου κατάρτισης.
• Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης
των ωφελούμενων.
• Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης (όπου απαιτείται).
• Τις βεβαιώσεις νοσοκομείου/ιατρού για τις περιπτώσεις της παρ. 3.3.Β της παρούσας.
• Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ωφελούμενοι στον πάροχο κατάρτισης.
• Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα,
Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και αποδεικτικό παραλαβής του από τους
ωφελούμενους.
• Παρουσιολόγια.
• Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών.
• Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το αντικείμενο
κατάρτισης.
• Συμφωνητικά όσων απασχολήθηκαν όπως εκπαιδευτών, γραμματειακής υποστήριξης.
Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον
τουλάχιστον τρία έτη μετά το τέλος της υλοποίησης της Ενέργειας Β2 της Εξειδικευμένης
Κατάρτισης/Επιμόρφωσης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας.
3.4.2 Υποχρεώσεις των παρόχων κατάρτισης στα προγράμματα εξειδικευμένης
Κατάρτισης /Επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
παρακολούθησης (τηλεκατάρτιση)
Α. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ) και
παρόχου εξειδικευμένης Κατάρτισης, και εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την
υπογραφή της, ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να υποβάλλει τα έντυπα της δήλωσης
έναρξης προγράμματος, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, στην Αναθέτουσα Αρχή
(ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ). Η αποστολή των αρχείων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
την έναρξη του Προγράμματος.
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Β. Η δήλωση έναρξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα έντυπα έναρξης:
1. Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης Προγράμματος με τα εξής στοιχεία:
• Τίτλος του αντικειμένου κατάρτισης.
• Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης.
• Στοιχεία επιστημονικού υπευθύνου Προγράμματος Κατάρτισης.
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης του Προγράμματος κατάρτισης.
• Ημερομηνίες εξετάσεων πιστοποίησης και επωνυμία φορέα πιστοποίησης (όπου
απαιτείται).
2. Υπογεγραμμένο Συμφωνητικό μεταξύ του ωφελούμενου και του παρόχου κατάρτισης (2
από τα 4 πρωτότυπα συμφωνητικά).
3. Υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του φορέα πιστοποίησης και του παρόχου κατάρτισης ή
στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταβολή του κόστους πιστοποίησης των ωφελούμενων
(όπου απαιτείται) καθώς και αποδεικτικό/βεβαίωση του αποτελέσματος της πιστοποίησης.
4. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που θα περιγράφει αναλυτικά τη διδακτέα ύλη, τις ώρες
εβδομαδιαίας μελέτης, το συνολικό χρονοδιάγραμμα των σπουδών, τις μορφές επικοινωνίας
Εκπαιδευτή/καταρτιζόμενων.
5. Δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης ενόψει της
υπογραφής του μεταξύ τους συμφωνητικού.
6. Εκπαιδευτικό υλικό.
7. Κωδικούς πρόσβασης ώστε να αποκτήσει η Αναθέτουσα Αρχή πρόσβαση στην πλατφόρμα
τηλεκατάρτισης και να αξιολογήσει την επάρκεια των ψηφιακών μαθημάτων ως προς την
κάλυψη των απαιτήσεων κάθε προγράμματος κατάρτισης.
Γ. Εντός πέντε ημερών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης προγράμματος, ο
ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ κάνει αποδεκτή την δήλωση έναρξης προγράμματος ή σε περίπτωση που αυτή
αποκλίνει από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλει παρατηρήσεις στις οποίες
οφείλει να συμμορφωθεί ο πάροχος.
Δ. Ο πάροχος κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση κάθε Προγράμματος, υποχρεούται το
αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να υποβάλει
Έκθεση Υλοποίησης Προγράμματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα
περιλαμβάνει:
1. Στοιχεία φυσικού αντικειμένου του προγράμματος (αναφορές/reports που θα αποτυπώνουν
την εκπαιδευτική πορεία των καταρτιζόμενων).
2. Στοιχεία αξιολόγησης της διαδικασίας κατάρτισης.
3. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που ήταν διαθέσιμο κατά την υλοποίηση του
προγράμματος μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.).
4. Αντίγραφα Βεβαιώσεων παρακολούθησης των ωφελουμένων.
5. Κατάσταση παραλαβής των Βεβαιώσεων παρακολούθησης ή βεβαίωση αποστολής
(συστημένη επιστολή).
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Ε. Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα με την
παρούσα, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Ενέργεια
και να διαθέτει το φάκελο της Ενέργειας με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για
την υλοποίησή της. ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων.
• Τα πρωτότυπα συμφωνητικά (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων αντιτύπων που
υπογράφονται) μεταξύ ωφελούμενου και παρόχου κατάρτισης.
• Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης
των ωφελούμενων.
• Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης (όπου απαιτείται).
• Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ωφελούμενοι στον πάροχο κατάρτισης.
• Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και
αποδεικτικό παραλαβής του από τους ωφελούμενους.
Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον
τουλάχιστον τρία έτη μετά το τέλος της υλοποίησης της Ενέργειας Β2 της Εξειδικευμένης
Κατάρτισης/Επιμόρφωσης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας.
3.5 Ολοκλήρωση της συμμετοχής στην Ενέργεια του Ωφελούμενου
Με την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος Κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε
καταρτιζόμενο «Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος εξειδικευμένης Κατάρτισης» η
οποία και συνιστά απόδειξη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής του Ωφελούμενου στο
πρόγραμμα κατάρτισης.
4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ο πάροχος κατάρτισης αφού αποστείλει, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την
ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, το φάκελο δικαιολογητικών της παραγράφου 2.4.Ζ
ή Δ΄ (για προγράμματα τηλεκατάρτισης) προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ),
προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, οφείλει να
προσκομίσει για την πληρωμή του:
1) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (κατά την
ημερομηνία πληρωμής).
2) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ)
3) Την πρωτότυπη απόδειξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών που εξέδωσε ο πάροχος κατάρτισης
προς τον Ωφελούμενο.
4) Παραστατικά πληρωμής φορέα πιστοποίησης (όπου απαιτείται).
Η πληρωμή των παρόχων κατάρτισης θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ)
μετά από την υποβολή του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους παρόχους
κατάρτισης και την καταβολή της αντίστοιχης χρηματοδότησης από την Αρχή Διαχείρισης.
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Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ) με επιστολή της
ενημερώνει την Αρχή Διαχείρισης για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου και συνεπώς την
ορθή ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΚΕ – ΠΑΡΟΧΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήμερα την …………………. 2016 μεταξύ:
Α. Του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ/ Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας που εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (ΑΦΜ
090145420, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), όπως νομίμως εκπροσωπείται, καλούμενου εφεξής
«Εργοδότης», και
Β.του………., το οποίο εδρεύει επί της οδού ……….., ………., Τ.Κ. ……., με Α.Φ.Μ. ………,
ΔΟΥ Α’ …….. και το οποίο εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. …………………., καλούμενου
εφεξής «ο Ανάδοχος»
αφού έλαβαν υπόψη:
Α) Την με αρ. πρωτ.: 6.1290/5.1115/05-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΠ5Θ465Θ1Ω-04Λ) Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
θέμα: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της ΑρχήςΔιαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών που
αφορούν τις απολύσεις στον κλάδο 60 της NACE ΑΝΑΘ.2 (Δραστηριότητες Προγραμματισμού
και Ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών) στην Επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 20142020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting) καθώς και έναρξη υλοποίησης αυτών από
τον Φορέα με την Επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με διακριτικό τίτλο: «ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ»
B) Την από …….2016 (.. Συνεδρίαση) Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών με θέμα Έγκριση
δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, εξειδικευμένης
Κατάρτισης/Επιμόρφωσης για απολυμένους από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του
Κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών
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εκπομπών)για
τις
ανάγκες
υλοποίησης
της
Ενέργειας
Β2
«Εξειδικευμένη
Κατάρτιση/Επιμόρφωση» που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων» (ΑΔΑ:)
Γ) Το υπ. αριθμ. ……………….. ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος καθώς και το υπ. αριθμ.
…………. AΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος:
Δ) Την υπ. αριθμ. 57929/2016 Πρόσκληση με τίτλο «Έρευνα αγοράς για την προμήθεια
υπηρεσιών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης για
απολυμένους από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 της NACE, αναθ. 2
(Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών)» (Παράρτημα 1),
Ε) Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου(Παράρτημα 2),
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι:
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η υλοποίηση των ακόλουθων Προγραμμάτων εξειδικευμένης
κατάρτισης/επιμόρφωσης, για απολυμένους από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του
έργου με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών που αφορούν Απολύσεις στον Κλάδο 60 της NACE
αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών) στην επιπέδου
NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ)
Περιόδου
2014-2020»
και
με
κωδικό
ΕGF/2014/018EL/AtticaBroadcasting.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου με κωδικό ΕGF/
2014/018EL/AtticaBroadcasting και τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών που αφορούν Απολύσεις στον
Κλάδο 60 ΤΗΣ NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (EL 30) στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020». Το σύνολο των
δαπανών του Έργου συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από το Εθνικό
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. Έργου: 2016ΣΕ03420001).
Η ανάθεση στον ανωτέρω Ανάδοχο, έγινε σύμφωνα με:
α) την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.9.96, που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το
άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο νόμο υπ’ αριθ. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’ 83/11-5-2016) και ειδικότερα του Άρθρου 24 «Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.» και
β) τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου
3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α’ 152) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των
εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του
Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α’).
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Το αντικείμενο της παρούσας, οι επί μέρους όροι αυτής, οι ειδικές προδιαγραφές του Έργου
και οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στη υπ. αριθμ. 57929/2016
Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία, προσαρτάται ως Παράρτημα 1 στην παρούσα και
αποτελεί με αυτήν ενιαίο σύνολο και εξειδικεύονται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η
οποία προσαρτάται, επίσης ως Παράρτημα 2 στην παρούσα και αποτελεί με αυτήν ενιαίο σύνολο.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω Προγραμμάτων
εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης:
Τίτλος
Προγράμματος

Διάρκεια
Προγράμματος

Αριθμ.
ωφελούμενων

Τιμή μονάδας

Συνολικό κόστος

Το κείμενο της παρούσας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση
και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι
αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης, η
προσφορά του Αναδόχου και η διακήρυξη, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
Σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν, κατά τα παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
2.1Η διάρκεια του έργου συμφωνείται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 28η
Νοεμβρίου 2016. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε το σύνολο του Έργου (ποσοτικά και ποιοτικά)
β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη
2.2 Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση του Έργου και την υπογραφή της Σύμβασης, οφείλει να
υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, τα παρακάτω Παραδοτέα:
Α. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το αργότερο 5 ημέρες πριν την έναρξη κάθε
Τμήματος κατάρτισης συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο και αποστέλλονται στην Αναθέτουσα
Αρχή:
α.1. Δήλωση έναρξης υλοποίησης Τμήματος κατάρτισης με τα εξής στοιχεία:
• Τίτλος του αντικειμένου κατάρτισης.
• Στοιχεία τόπου διεξαγωγής του Τμήματος/Προγράμματος κατάρτισης (ίδια
πιστοποιημένη δομή ή πιστοποιημένη δομή άλλου παρόχου κατάρτισης).
• Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης.
• Στοιχεία επιστημονικού υπευθύνου Προγράμματος Κατάρτισης.
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης του Προγράμματος κατάρτισης.
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Ημερομηνίες εξετάσεων πιστοποίησης και επωνυμία φορέα πιστοποίησης (για τα
αντικείμενα που το απαιτούν).
α.2. Υπογεγραμμένο Συμφωνητικό μεταξύ του ωφελούμενου και του παρόχου κατάρτισης (2
από τα 4 πρωτότυπα συμφωνητικά).
α.3. Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τις θεματικές ενότητες και τα εργαστήρια (όπου
απαιτούνται).
α.4. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες
και ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων κατάρτισης καθώς και οι πιστοποιημένοι
Εκπαιδευτές (μαζί με τους αναπληρωτές).
α.5. Βεβαιώσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών από τον ΕΟΠΠΕΠ που αυτοί διαθέτουν.
α.6. Δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης ενόψει της
υπογραφής του μεταξύ τους συμφωνητικού.
α.7. Εκπαιδευτικό υλικό.
α.8. Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με πιστοποιημένη δομή, θεωρημένο από
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υλοποίησης
ενεργειών εκτός των δικών του πιστοποιημένων δομών.
•

Β. ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με τη λήξη του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Έκθεση Υλοποίησης
Προγράμματος σε έντυπη μορφή στον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ και ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση
aba@uoa.gr, η οποία θα περιλαμβάνει:
1. Στοιχεία φυσικού αντικειμένου του προγράμματος (υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα,
κατάσταση ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν ή που δεν ολοκλήρωσαν με τις ώρες
παρακολούθησής τους, κατάσταση εκπαιδευτών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα).
2. Στοιχεία αξιολόγησης της διαδικασίας κατάρτισης.
3. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμήθηκε κατά την υλοποίηση του
προγράμματος με αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρελήφθη από τους Ωφελούμενους
καταρτισθέντες.
4. Σε περίπτωση απουσιών κατά την παρ. 3.3.Β, σχετικές βεβαιώσεις νοσοκομείου/ιατρού.
5. Αντίγραφα Βεβαιώσεων παρακολούθησης των ωφελουμένων.
6. Κατάσταση παραλαβής των Βεβαιώσεων παρακολούθησης.
7. Υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του φορέα πιστοποίησης και του παρόχου κατάρτισης ή
στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταβολή του κόστους πιστοποίησης των ωφελούμενων
(όπου απαιτείται) καθώς και αποδεικτικό/βεβαίωση του αποτελέσματος πιστοποίησης.
2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
2.4 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση πρόσθετων Παραδοτέων
για την πιστοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.
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2.5Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ τα παραδοτέα του Έργου στην
ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επίβλεψη και η παραλαβή του Έργου πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.
Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει, από την κατάθεση των εγγράφων που
βεβαιώνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, όπως
αυτά αναφέρονται στο άρθρο2 της παρούσας, μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Αναδόχου, μπορεί να επισημάνει τούτο εγγράφως σε αυτόν, τάσσοντας συγκεκριμένη
προθεσμία, η οποία δεν θα ξεπερνάει τις 5 εργάσιμες ημέρες, για να επανορθώσει τις
παραλείψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Η μη υποβολή ή η
πλημμελής ή η καθυστερημένη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών προετοιμασίας
(Παραδοτέα πριν την έναρξη) και υλοποίησης του Έργου, μπορεί να επιφέρει την αναστολή
έναρξης ή της υλοποίησης Τμήματος ή ακόμη και καταγγελία της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα και την ποιότητα του Προγράμματος
εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, που από την εξέταση των
δικαιολογητικών υλοποίησης (παραδοτέων) ή των ελεγχθέντων εγγράφων του Έργου, προκύπτει
η μη ορθή υλοποίησή του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της προσφοράς του Αναδόχου
και της διακήρυξης, χωρίς έγκαιρη έγγραφη γνωστοποίηση από τον Ανάδοχο και αποδοχή των
αλλαγών αυτών, με τη ρητή επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που
ορίζονται στην παρούσα, μπορεί να μειώνεται το φυσικό αντικείμενο του Έργου με ανάλογη
μείωση του συμβατικού τιμήματος, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ανθρωποώρες, που δεν
πραγματοποιήθηκαν ορθά.
Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται με την ολοκλήρωση του έργου και με την έκδοση
σχετικού Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης
της υπ. αριθμ. 57929/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γίνεται σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη προσφορά μέσα στο πλαίσιο του συνολικού ποσού των ……,..€ (………….
ευρώ), και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 34/2 και το Έργο 2016ΣΕ03420001.
Η παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης απαλλάσσεται από ΦΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000.
Eπί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%
πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 3 του ν.
4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβάνονται, η αμοιβή του Αναδόχου, το
κόστος πιστοποίησης, εφόσον απαιτείται, όλα τα γενικά ή ειδικά για την υλοποίηση του
συγκεκριμένου Έργου έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών
και πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε
τρίτου, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης
αιτίας.
Ρητά δε, συμφωνείται ότι:
o Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν της ανωτέρω συνολικής αμοιβής.
o Δε χωρεί αναθεώρηση λόγω τιμαριθμικών αναπροσαρμογών ή παρατάσεων.
Αποκλείεται κάθε άλλη αξίωση από τον Ανάδοχο, η οποία θα ήταν δυνατόν να εγερθεί κατ’
εφαρμογή του άρθρου 388 ΑΚ (απρόοπτη μεταβολή συνθηκών).Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται
αναπροσαρμογή της συνολικής αμοιβής εξ αιτίας μεταβολών στους μισθούς, τα ασφάλιστρα και
τους φόρους.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την ολοκλήρωση του έργου και εντός 10ημέρου
από την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής του έργου από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να αναστέλλεται καθόσον χρόνο δεν έχουν
χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις, στο οποίο συμφωνεί ο Ανάδοχος.
Ειδικότερα, η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και
στο πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραμμα.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του Αναδόχου, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με
ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους
αποζημίωση ή καταβολή τόκων κ.λπ. από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Για την είσπραξη του τιμήματος, ο Ανάδοχος αφού αποστείλει, εντός 5 ημερολογιακών
ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, το φάκελο δικαιολογητικών της
παραγράφου 3.4.Ζ ή 3.4.1.Δ (για προγράμματα τηλεκατάρτισης) του Παραρτήματος 1 της
παρούσας προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και
την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, οφείλει να προσκομίσει για την πληρωμή του:
1) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (κατά την ημερομηνία
πληρωμής).
2) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ)
3) Την πρωτότυπη απόδειξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών που εξέδωσε ο πάροχος κατάρτισης
προς τον Ωφελούμενο.
4) Παραστατικά πληρωμής φορέα πιστοποίησης (όπου απαιτείται).
Η πληρωμή των παρόχων κατάρτισης θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ)
μετά από την υποβολή του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους παρόχους
κατάρτισης και την καταβολή της αντίστοιχης χρηματοδότησης από την Αρχή Διαχείρισης.
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Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ) με επιστολή της
ενημερώνει την Αρχή Διαχείρισης για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου και συνεπώς την
ορθή ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.
ΑΡΘΡΟ 6 –ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή
υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, της τεχνικής προσφοράς του
Αναδόχου και της υπ. αριθμ. 57929/2016 Πρόσκλησης, ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια, από την
προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση του. Ειδικότερα η Αναθέτουσα Αρχή μεριμνά για την ορθή
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης, της τεχνικής
προσφοράς του Αναδόχου και της υπ. αριθμ. 57929/2016 Πρόσκλησης. Έλεγχοι είναι δυνατόν να
διενεργηθούν και από την Αρχή Διαχείρισης. Ο έλεγχος μπορεί να είναι επιτόπιος ή/και
διοικητικός και να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης, είτε μετά την
ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης.
Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, να συνεργαστεί με
τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του
ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Ενέργεια και να διαθέτει το φάκελο της
Ενέργειας με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της. Ο φάκελος
της Ενέργειας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων.
• Τα πρωτότυπα συμφωνητικά (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων αντιτύπων που
υπογράφονται) μεταξύ ωφελούμενου και παρόχου κατάρτισης.
• Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης των
ωφελούμενων.
• Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης (όπου απαιτείται).
• Τις βεβαιώσεις νοσοκομείου/ιατρού για τις περιπτώσεις της παρ. 3.3.Β της παρούσας.
• Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ωφελούμενοι στον πάροχο κατάρτισης.
•
Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα,
Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και αποδεικτικό παραλαβής του από τους ωφελούμενους.
• Παρουσιολόγια.
• Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών.
• Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το αντικείμενο
κατάρτισης.
• Συμφωνητικά όσων απασχολήθηκαν όπως εκπαιδευτών, γραμματειακής υποστήριξης.
Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον για τρία έτη
μετά το τέλος της υλοποίησης της Ενέργειας Β2 της Εξειδικευμένης Κατάρτισης/Επιμόρφωσης
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από
τη σύμβαση, τη διακήρυξη και το Νόμο.
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Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου να υποβάλει στους εκπροσώπους
της Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π. Αρχή
Πληρωμής, Ε.Δ.ΕΛ. κλπ.), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του ζητηθεί, οποιοδήποτε
αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης του Έργου στοιχείο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως
(ενδεικτικά), φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία που αφορούν την
πορεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου, συμβάσεις εκπαιδευτών κλπ.
Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται στη
διενέργεια ελέγχων, να προετοιμάζει και να επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου του Έργου.
Ο πάροχος κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει το πρόγραμμα κατάρτισης
σύμφωνα με το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα (ή
χρονοδιάγραμμα σπουδών στις περιπτώσεις προγραμμάτων τηλεκατάρτισης) που έχει καταθέσει
και να διαθέσει το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό.
Σύναψη συμφωνητικού Ωφελούμενου –Παρόχου: Οι Ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί για
τη συμμετοχή τους στις ενέργειες εξειδικευμένης Κατάρτισης θα πρέπει να εγγραφούν στον
πάροχο Κατάρτισης που θα επιλεγεί στο πλαίσιο της παρούσας, υπογράφοντας σχετικό
συμφωνητικό. Το εν λόγω συμφωνητικό υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.
Ο πάροχος κατάρτισης πριν συνάψει το συμφωνητικό με τον Ωφελούμενο υποχρεούται να
ελέγξει το Δικαίωμα Συμμετοχής του στην Ενέργεια Β2. Ο έλεγχος των παραπάνω όρων αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και διενεργείται μέσω των δικαιολογητικών που
θα υποβάλει ο ωφελούμενος στον πάροχο κατάρτισης. Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον
πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 ότι: «α) τα δικαιολογητικά που υποβάλω
είναι ακριβή και αληθή β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα
κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο, κατά το τελευταίο δίμηνο.
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Εάν είναι άνεργος/η
• Βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
Εάν είναι εργαζόμενος/η
• Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή ορισμένου
χρόνου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή αορίστου χρόνου εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Αποδεκτό επίσης είναι και
επικυρωμένο αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ, που να επιβεβαιώνει τα
ανωτέρω. Για την τεκμηρίωση περιστασιακής απασχόλησης, ο ωφελούμενος διατηρεί το
δικαίωμα να προσκομίσει δικαιολογητικά, όπως αποδεικτικά μισθοδοσίας των τελευταίων έξι
μηνών, βεβαιώσεις ημερών ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα (ένσημα των τελευταίων έξι
μηνών) κα.
Εάν είναι αυτοαπασχολούμενος/η
• Βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ (επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο).
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Ο πάροχος κατάρτισης, συγκεντρώνει, ελέγχει και διατηρεί αρχείο με τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά των ωφελούμενων. Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο υποψήφιος
καταρτιζόμενος στον πάροχο κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι έχει απολέσει την ιδιότητα του
ωφελούμενου και άρα το δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο, ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει την
Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ) και δεν υπογράφει συμφωνητικό με τον υποψήφιο
καταρτιζόμενο.
Στην περίπτωση που τροποποιείται οποιοδήποτε από τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τη
Δήλωση έναρξης είτε αυτό αφορά το ίδιο το πρόγραμμα (ωρολόγιο πρόγραμμα κ.λπ.) είτε τους
εκπαιδευτές είτε τους εκπαιδευόμενους, η τροποποίηση θα πρέπει να γνωστοποιείται από τον
πάροχο κατάρτισης αμέσως στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), με την υποβολή
αιτήματος/δήλωσης τροποποίησης. Αποκλείεται τροποποίηση που συνιστά παραβίαση όρου της
παρούσας.
Σε περίπτωση που η τροποποίηση συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους της
παρούσας, λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ η σύμβαση που υπέγραψε με
τον πάροχο κατάρτισης για το πρόγραμμα αυτό και ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται καμία
αμοιβή ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στους
Ωφελούμενους μέχρι τη λύση της σύμβασης.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (δεν αφορά προγράμματα τηλεκατάρτισης) ,
ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να υποβάλει σε καθημερινή βάση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στη διεύθυνση aba@uoa.gr, ημερήσιο παρουσιολόγιο κάθε προγράμματος. Σε
περίπτωση αποχώρησης καταρτιζόμενου ή μη προσέλευσης, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση
εντός εικοσαλέπτου από αυτήν. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες
καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί, λογίζεται για κάθε έννομη συνέπεια ότι οι
συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που είχαν
προηγηθεί.
ΑΡΘΡΟ 8– ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε θα μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση
ή μέρος της, ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από
τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την
παρούσα. Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης
έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που
παρέχεται μόνον εγγράφως.
Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την υλοποίηση
του Έργου έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία, όπως
αυτά έχουν ορισθεί στην παρούσα και στην προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει την εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιήσει ή
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ανακοινώσει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει
τα στοιχεία αυτά για άλλο έργο και να μην κοινοποιήσει ή δημοσιεύσει μέρος ή το σύνολο του
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκατασταθεί στην εκτέλεση του Έργου από άλλο τρίτο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,
άλλως η τελευταία δικαιούται χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις
για παραβίαση των όρων της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Σε περίπτωση αθέτησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, οποιουδήποτε όρου της παρούσας
σύμβασης, αλλά και της προσφοράς του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον
Ανάδοχο έκπτωτο, και να απαιτήσει απ’ αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής
ζημίας της.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
- Το Έργο δεν παραδόθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην περίπτωση που, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι προθεσμίες της παρούσας παρέλθουν
άπρακτες ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, στα
πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει την Ανάδοχο
έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός είκοσι
(20) ημερών.
Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος παραβιάσει όρο της παρούσας σύμβασης και η παραβίαση
αυτή δεν είναι εφικτό από τη φύση της να αποκατασταθεί ή συντρέξει σπουδαίος λόγος για το
Ελληνικό Δημόσιο ή γεγονός ανωτέρας βίας, η σύμβαση λύεται με την κοινοποίηση έγγραφης
δήλωσης της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει
οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της
αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και
πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί
Παράρτημα της παρούσας. Η συνολική αμοιβή του αναδόχου δεν δύναται σε καμία περίπτωση
να αυξηθεί.
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ΑΡΘΡΟ 15 - - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Το Πανεπιστήμιο και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία
ενός μήνα από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και
αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 17 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς το Πανεπιστήμιο τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) περαιτέρω ημερών στο
σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας,
τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας τα οποία επηρεάζουν το έργο
είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά του Εργοδότη απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε
τυχόν δαπάνες ή άλλου είδους οικονομική επιβάρυνση του ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας
Βίας.
ΑΡΘΡΟ 18
(ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση νοούνται σε ημερολογιακές
ημέρες, μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. Για τον
υπολογισμό των προθεσμιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Όπου στην παρούσα Σύμβαση γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου, χωρίς άλλο
προσδιορισμό, νοούνται τα άρθρα αυτής της Σύμβασης.
Οι τίτλοι των όρων είναι ενδεικτικοί του περιεχομένου τους, δεν αποτελούν μέρος του
συμβατικού κειμένου και τίθενται μόνο ενδεικτικά και προς διευκόλυνση κατά την διατύπωση
της σύμβασης.
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε
συμφωνία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις
έγγραφες ή προφορικές έγιναν πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται
ανακληθείσες και άκυρες και δεν έχουν καμία ισχύ.
Η παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε
από τους όρους της Σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται
σ’ αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να
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επηρεάσει την ισχύ της Σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί
δέσμευση κατά οιουδήποτε των Μερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.
Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτής της Σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δεν θα
επηρεάζει το κύρος άλλων τμημάτων της Σύμβασης αυτής, τα οποία θα παραμένουν σε πλήρη
ισχύ και ενέργεια. Οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να
διαπραγματευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης στη θέση των
ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυμφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της
παρούσας Σύμβασης περί επίλυσης των διαφορών.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ανάμεσα στη Σύμβαση, την υπ. αριθμ.
57929/2016 Πρόσκληση, την απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου, τα
παραπάνω ισχύουν με φθίνουσα σειρά με επικρατέστερο το κείμενο της Σύμβασης.
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και έλαβε το κάθε
συμβαλλόμενο μέρος και ο επιστημονικός υπεύθυνος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του
Πανεπιστημίου Αθηνών

O
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αναπληρωτής Πρύτανη
Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Καθ. Θ. Σφηκόπουλος

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ –ΠΑΡΟΧΟΥ
----------------------ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
Στο πλαίσιο της Ενέργειας B2 – Εξειδικευμένη Κατάρτιση - του Έργου :«Υλοποίηση Ενεργειών που

αφορούν Απολύσεις στον Κλάδο 60 ΤΗΣ NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών)» με
κωδικόΕGF/2014/018EL/AtticaBroadcasting
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ»

Σήμερα, την ................................................ (ημερομηνία) στην (πόλη) ..........................................................
μεταξύ:
Α)τ .........................................................................................(πλήρης επωνυμία Παρόχου κατάρτισης)με
διακριτικό τίτλο .....................................................................,με κωδικό ΕΟΠΠΕΠ……………… που
εδρεύειστην ................................. ,οδός .............................................................. αριθ ............
με Α.Φ.Μ. ……………………………………….Δ.Ο.Υ.................................... και εκπροσωπείται νόμιμα
από τ.,.ν …………………………………….….………….
(εφεξής «Πάροχος Κατάρτισης» ) και
Β)τ
…………………………………………….(πλήρη
στοιχεία
Ωφελούμενου),
κατοίκου
……………………………………………………οδός…………………….……..,αριθ.……….,με
A.Δ.Τ.:……………………………………
ΔΟΥ:……………………………ΑΜΚΑ: ………………………………….., ΚΑΥΑΣ……………………
(εφεξής «ο Ωφελούμενος»)
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ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ:
1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών ως Δικαιούχος κατά την
έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), στο πλαίσιο της «Υλοποίηση Ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας πρόσκλησης (Α.Π. 5.20864/5.15967/31-07-2015 (ΑΔΑ:
7KΩK465Θ1Ω-9H1) στο οποίο εντάσσεται η Ενέργεια Β (Κατάρτιση) και ειδικότερα η Ενέργεια Β.2
πραγματοποίηση προγραμμάτων εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, διενήργησε έρευνα αγοράς
για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης απολυμένων από 16 επιχειρήσεις
της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών).
2. Ο πάροχος κατάρτισης, ως Ανάδοχος υπηρεσιών εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 57929/2016 Πρόσκληση (εφεξής Πρόσκληση) έχει αποδεχτεί
ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης κατάρτισης στους
απολυμένους από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του Κλάδου 60 (Δραστηριότητες
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών).
3. Ο Ωφελούμενος έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων του Έργου και έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα
τους όρους της Πρόσκλησης για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης
………………………………………….(τίτλος προγράμματος) στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.2.
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1. Οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης.
2. Ο πάροχος κατάρτισης και ο Ωφελούμενος έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που ορίζονται
στο Παράρτημα Α της Πρόσκλησης. Τα παραπάνω ασκούνται αποκλειστικά με τις διατυπώσεις και
κατά το χρόνο και τη διαδικασία, που ορίζεται στην Πρόσκληση. Δικαίωμα ή υποχρέωση, που δεν
ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση, δεν βαρύνει κανένα συμβαλλόμενο και τυχόν αντίθετη συμφωνία
είναι άκυρη.
3. Το Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης, που θα παρέχει ο πάροχος κατάρτισης στον Ωφελούμενο
έχει το ειδικότερο περιεχόμενο και τη διάρκεια, όπως εγκρίνεται με την αποδοχή της Δήλωσης
έναρξης Προγράμματος και κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
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4. Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης. Ο
Ωφελούμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του
Προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% επί της συνολικής διάρκειας
του Προγράμματος αποκλειστικά εάν:
•

είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης

•

έχει αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον
πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε

•

διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.
Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο
κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον
Ωφελούμενο, ώστε να καλύψει την διδακτική ύλη για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα
τη συνέχεια του προγράμματος. Αν ο Ωφελούμενος υπερβεί το ανωτέρω επιτρεπόμενο όριο
απουσιών, διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων της Ενέργειας Β. Αντιστοίχως, ο πάροχος
κατάρτισης δεν δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει
στον Ωφελούμενο στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.
5. Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να παράσχει στον Ωφελούμενο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό
υλικό που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης.
6. Ο πάροχος κατάρτισης έχει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για κάθε
Ωφελούμενο που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση κατά τους όρους της Διακήρυξης.
7. Ο

Ωφελούμενος

συμμετέχει

σε

όλες

τις

διαδικασίες

αξιολόγησης

που

διενεργεί

ο

πάροχοςκατάρτισηςσε σχέση με το πρόγραμμα και το σύνολο των εμπλεκομένων στην υλοποίησή
του.
8. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, ο Ωφελούμενος υποχρεούται να συνεργαστεί με τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που τυχόν του
ζητηθούν σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση.
9. Ο Ωφελούμενος υποχρεούται για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στη δράση
να ενημερώνει τον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για οποιαδήποτε τροποποίηση της
εργασιακής κατάστασής του.
10. Ο πάροχος κατάρτισης θα εισπράξει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, την αποζημίωση για
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τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στην οικονομική αξία που αντιστοιχεί στην προσφορά του.
11. Ο Ωφελούμενος συνάπτει συμφωνητικό κατάρτισης με τον πάροχο κατάρτισης που αναδείχθηκε
Ανάδοχος στο αντικείμενο που είχε προσδιοριστεί για τον Ωφελούμενο κατά το στάδιο της
Συμβουλευτικής.
12. Ο Ωφελούμενος στο πλαίσιο της Ενέργειας Β2 – Εξειδικευμένη Κατάρτιση δεν δικαιούται επίδομα
κατάρτισης, σύμφωνα με την Πρόσκληση του Έργου.
12. Ο πάροχος κατάρτισης έχει το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων των
καταρτιζομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας.
13. Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται ότι θα εφαρμόζουν όλες τις ειδικότερες οδηγίες που εκδίδει ο
ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ και η ΕΥΕ-ΕΚΤ για την υλοποίηση της Ενέργειας.
14. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να διατηρήσουν την παρούσα για τρία χρόνια και να την
επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση ελέγχου στα αρμόδια όργανα.
Η παρούσα περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο ένα για τον ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ
και ένα για την ΕΥΕ- ΕΚΤ κατά τους όρους της Διακήρυξης.
..…/……./….. (τόπος, ημερομηνία)
Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον Πάροχο Κατάρτισης

Ο/η καταρτιζόμενος/η

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου,
υπογραφή, σφραγίδα)
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