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Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ. 
Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων 
και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, 
χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, 
ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών 
επιχειρήσεων. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και 
προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω της εκπόνησης μελετών και επιστημονικών ερευνών, της διαχείρισης 
ολοκληρωμένων έργων και της υλοποίησης προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, 
επιδιώκει να συμβάλλει: 

 στη διάχυση της παραγόμενης γνώσης από και προς τις επιχειρήσεις 

 στην υποβοήθηση της προσαρμογής, στην επέκταση και την ποιοτική ανάπτυξη 
των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων 
κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων  

 στην αξιολόγηση και την επιρροή στις δημόσιες στρατηγικές και πολιτικές που 
αφορούν τις ΜΜΕ τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, ιδιωτικών και δημόσιων, που 
απευθύνονται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

 στην ανάπτυξη θετικών συνεργιών και εποικοδομητικών συνεργασιών μεταξύ των 
φορέων που συμμετέχουν στην επιχειρηματική διαδικασία 

 στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και 
των μελών της και στην υποστήριξη δράσεων κοινωνικής διαβούλευσης και 
συλλογικών διαπραγματεύσεων 
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 στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση επαγγελματικών 
περιγραμμάτων, 

 την εξασφάλιση αξιόπιστων και επαγγελματικά ωφέλιμων διαδικασιών 
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για τους απασχολούμενους στις πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

 στο σχεδιασμό, την οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και 
στην αναβάθμιση της ποιότητας της διά βίου μάθησης και την αύξηση της 
συμμετοχής των ενηλίκων σε αυτήν 

  στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση έργων κοινωνικής οικονομίας και 
γενικότερα κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα 

 στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων συμβουλευτικής 
επιχειρήσεων, mentoring ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, 
υποστήριξης συμπράξεων και συνεργασιών επιχειρήσεων 

 στην υποστήριξη ενεργειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, βελτίωσης των 
συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας, προστασίας του καταναλωτή και 
γενικότερα δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας των μικρών επιχειρήσεων 

 στην οργάνωση και εφαρμογή δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και 
επαγγελματικού προσανατολισμού αυτοαπασχολουμένων, εργοδοτών, 
εργαζομένων και ανέργων. 
 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Τα όργανα Διοίκησης του Ινστιτούτου είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΓΣΕΒΕΕ. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τη στρατηγική του φορέα και εκλέγει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη της διοίκησης του φορέα καθώς και της 
διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας του κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
ανάμεσα στις διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις. 

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελείται από στελέχη με υψηλή κατάρτιση, 
τεχνογνωσία και εξειδίκευση, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών 
κατευθύνσεων και ειδικεύσεων, όπως οικονομικές επιστήμες, πολιτικές/ κοινωνικές 
επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, εκπαιδευτική πολιτική επικοινωνία κ.α. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανωτικά απαρτίζεται από τα διευθυντικά στελέχη, τα στελέχη διοικητικής 
υποστήριξης, τα στελέχη οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης και  τα επιστημονικά 
στελέχη.  

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  δραστηριοποιείται σε 6 σημεία στην Ελλάδα: Αθήνα Αττική, Θεσσαλονίκη 
Κεντρική Μακεδονία, Πάτρα Δυτική Ελλάδα, Ηράκλειο Κρήτη, Λάρισα Θεσσαλία, Ιωάννινα 
Ήπειρος, προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στις 
δράσεις που υλοποιεί, συνεργάζεται πανελλαδικά με τις κλαδικές/ τοπικές ομοσπονδίες και 
τα σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και με άλλους επαγγελματικούς φορείς.   

 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές 

Οι δομές του στεγάζονται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους και προσβάσιμους σε 
ΑμεΑ και πλήρως εξοπλισμένους από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής. Για την οργάνωση 
των επιχειρησιακών του πόρων χρησιμοποιεί το λογισμικό “ARGUS ERP”, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης και παρακολούθησης των δράσεων του 
οργανισμού. Ο φορέας για την εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας στις δράσεις 
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προβολής και δημοσιότητας που υλοποιεί, διαθέτει πρόσβαση σε σύγχρονα προγράμματα 
δημιουργίας και επεξεργασίας γραφιστικών.  

Παράλληλα, στην Αθήνα λειτουργεί ενημερωμένη βιβλιοθήκη με ελληνικούς και 
ξενόγλωσσους τίτλους , έντυπα, επιστημονικά περιοδικά και άλλες δημοσιεύσεις. Η 
συλλογή καλύπτει αντικείμενα ενδιαφέροντος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  όπως η οικονομία, η 
ανάπτυξη, η ασφάλιση, η δια βίου μάθηση, η διοίκηση επιχειρήσεων, η πληροφορική, αλλά 
και αντικείμενα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Πεδίο 
εφαρμογής του συστήματος αποτελεί ο «Σχεδιασμός, υλοποίηση και η αξιολόγηση 
μελετών/ ερευνών, δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων και 
εκπαιδευτικών έργων» (Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού: 041130213). 

 

Τεκμηρίωση μη υποδιαίρεσης σύμβασης σε τμήματα 

H Αναθέτουσα Αρχή για λόγους ευχερέστερης και ορθότερης εκτέλεσης της σύμβασης 
προκρίνει την μη υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα για τους εξής λόγους: 

Απαραίτητη προϋπόθεση και δομικό στοιχείο της έγκαιρης και ορθής υλοποίησης του 
παρόντος έργου είναι η ακριβής τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των 
ενεργειών κατάρτισης στο σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τίθεται σε στενά όρια και πλαίσια και τυχόν καθυστερήσεις, 
έστω και μικρές, αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα που μπορούν να περιορίσουν την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου – και κατ’ επέκταση και του οικονομικού – σε ικανό 
βαθμό μη παράγοντας τις προβλεπόμενες εκροές και αποτελέσματα του έργου.  

Ένας ανάδοχος μπορεί ο ίδιος να διαχειριστεί το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί ώστε να 
είναι συνεπής στην υποχρέωση της εκτέλεσης και παράδοσης εντός ορισμένης χρονικής 
περιόδου ενώ από την άλλη η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί από τεχνικής άποψης να 
παρακολουθεί ευχερέστερα τους χρόνους παράδοσης και την ποιοτική παροχή των 
υπηρεσιών που ζητούνται όταν συμβάλλεται με έναν μόνο ανάδοχο. Ο ανάδοχος επιπλέον 
είναι ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος συντονισμού της ομάδας έργου του και τελικά ο 
μοναδικός υπόλογος προς την Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση καθυστερημένης ή 
πλημμελούς εκτέλεσης του έργου. Επιπροσθέτως η άμεση προσαρμογή σε έκτακτες 
ανάγκες που παρουσιάζονται στη διάρκεια υλοποίησης τέτοιου είδους και μορφής έργων 
και οι οποίες δεν μπορούν εξαρχής να προβλεφθούν, εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από 
το αν το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από έναν και μόνον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που οι ενέργειες συμβουλευτικής – κατάρτισης -πιστοποίησης χωρίζονταν 
σε τμήματα ελλοχεύει ο σοβαρός κίνδυνος να μην υπάρξει ανάδοχος για όλα τα τμήματα 
την ίδια χρονική στιγμή ή εν τέλει να μην προκύψει ανάδοχος για κάποιο από τα τμήματα. 
Το γεγονός αυτό είτε θα καθυστερούσε σημαντικά την ολοκλήρωση του έργου, καθώς μέχρι 
να γίνει επαναπροκήρυξη του τμήματος του έργου, για το οποίο δεν αναδείχθηκε ανάδοχος 
θα έπρεπε να περάσει το ανάλογο χρονικό διάστημα,  είτε ακόμη θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ελλιπή ολοκλήρωση, λόγω της μη συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης 
ωφελουμένων από μια περιφερειακή ενότητα (τμήμα) για την οποία δεν προέκυψε 
ανάδοχος. 

Επιπλέον από άποψη ουσίας όλες οι παραπάνω ενέργειες κρίνονται ως αλληλένδετες και 
αλληλοεξαρτώμενες και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η υποδιαίρεση της σύμβασης σε 
τμήματα θα καθιστούσε ενδεχομένως «ακριβή» και μη συμφέρουσα την εκτέλεση των 
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τμημάτων της σύμβασης καθώς πιθανολογείται με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας 
και των συναλλακτικών ηθών ότι οι προσφορές που θα δεχτεί ανά τμήμα η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν θα έχουν το ποσοστό έκπτωσης που θα προέκυπτε αν ο διαγωνισμός 
δημοσιευόταν με ενιαίο οικονομικό αντικείμενο. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης. 

1. Η υπό ανάθεση σύμβαση θα υλοποιηθεί στα πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215, η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Iόνια Νησιά 2014-2020». 

2. Δηλώνεται ρητώς ότι το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά 

κατάτμηση ενός σχεδίου αγοράς ή μιας προμήθειας ομοειδών προϊόντων με σκοπό την 

αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4412/2016, καθώς το αντικείμενο της 

σύμβασης έχει συμπεριλάβει το αντικείμενο όλων των υποέργων της 

συγχρηματοδοτούμενης Πράξης που πρόκειται να υλοποιηθούν με διαγωνιστική 

διαδικασία. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Περιγραφή του αντικειμένου της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών συμβουλευτικής 

υποστήριξης, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης σε 

επιχειρήσεις και πιστοποίησης γνώσεων και  δεξιοτήτων για 600 ανέργους, 

περιλαμβανομένων των νέων πτυχιούχων και των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση σε 

εκείνους οι οποίοι είναι χαμηλής εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Βασικός 

στόχος είναι μέσω της διάγνωσης αναγκών των ωφελουμένων, της συμβουλευτικής 

υποστήριξης τους και τη ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και απόκτησης γνώσεων 

να προωθηθούν στην αγορά εργασίας και ειδικότερα σε τομείς συμβατούς με την Μελέτη 

Διάγνωσης των Αναγκών Αγοράς Εργασίας ΠΙΝ και την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης Π.Ι.Ν. 

Ειδικότερα, το Έργο αφορά στην υλοποίηση 5 συνεδριών συμβουλευτικής υποστήριξης ανά 

ωφελούμενο και 27 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης στην Περιφέρεια Ιονίων  Νήσων. Η 

διάρκεια κάθε προγράμματος θα είναι 300 ώρες και συγκεκριμένα 150 ώρες θεωρητική 

κατάρτιση και 150 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς 

του δημοσίου/ευρύτερου τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με το επιλεγέν αντικείμενο 

κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής και της κατάρτισης θα ακολουθήσει 

συμμετοχή των ωφελουμένων σε διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και 

δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική. 

 

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης – πιστοποίησης είναι τα ακόλουθα: 
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1. Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων,  

2. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (γενικό και με εξειδίκευση 

στον αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμων, στον τομέα κρέατος),  

3. Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου (γενικό και με εξειδικεύσεις σε 

αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμου, τομέα φαρμάκου, τομέα αλουμινίου),  

4. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce,  

5. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media 

Marketing,  

6. Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest 

Experience Expert in Tourism), 

 

Tα αναλυτικά εκπαιδευτικά υλικά των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης θα 

αναπτυχθούν με ευθύνη του Aναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να κάνει χρήση αυτών των 

υλικών κατά την υλοποίηση των ενεργειών της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και να τα 

αναπαράγει και να τα διανείμει σε όλους τους ωφελούμενους του έργου. 

 
Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης θα προσφέρονται στο σύνολο τους προς επιλογή από 

τους δυνητικούς ωφελούμενους οι οποίοι θα μπορούν να επιλέξουν ποιο απ’ αυτά 

επιθυμούν να παρακολουθήσουν.  

 

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς και η κατανομή των 

θεματικών αντικειμένων κατάρτισης ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι η ακόλουθη: 

 

Π.Ε.  Αριθμός 

ωφελουμένων  

Αριθμός 

προγραμμάτων  

Προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης και 

κατανομή ανά Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

Κέρκυρας 

 

 

 

 

 

 

300 

 

2 προγράμματα 

 

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας 

Βιολογικών Προϊόντων 

 

2 προγράμματα 

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και 

Ποιότητας Τροφίμων 

 

2 προγράμματα 

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς 

εμπορίου 

 

2 προγράμματα 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

– E-Commerce 

 

2 προγράμματα 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social 

Media Marketing 

 

2 προγράμματα 

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης 

πελατών και ανάδειξης τουριστικής 

εμπειρίας (Guest Experience Expert in 

Tourism) 
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ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

12 Προγράμματα  

 

 

 

 

 

 

 

Ζακύνθου 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

1 πρόγραμμα 

 

Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας 

Βιολογικών Προϊόντων 

1 πρόγραμμα Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και 

Ποιότητας Τροφίμων 

1 πρόγραμμα Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς 

εμπορίου 

 

1 πρόγραμμα 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

– E-Commerce 

 

1 πρόγραμμα 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social 

Media Marketing 

 

1 πρόγραμμα 

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης 

πελατών και ανάδειξης τουριστικής 

εμπειρίας (Guest Experience Expert in 

Tourism) 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

6 

Προγράμματα 

 

Κεφαλονιάς 100 1 πρόγραμμα Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και 

Ποιότητας Τροφίμων 

1 πρόγραμμα Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς 

εμπορίου 

 

1 πρόγραμμα 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social 

Media Marketing 

 

1 πρόγραμμα 

Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης 

πελατών και ανάδειξης τουριστικής 

εμπειρίας (Guest Experience Expert in 

Tourism) 

 

Ιθάκης 

 

10 

 

1 πρόγραμμα 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social 

Media Marketing 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

 

5 Προγράμματα 

 

 

 

 

 

Λευκάδας 

 

 

 

 

70 

1 πρόγραμμα Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και 

Ποιότητας Τροφίμων 

1 πρόγραμμα Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς 

εμπορίου 
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1 πρόγραμμα Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social 

Media Marketing 

 

 

1 πρόγραμμα 

 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

– E-Commerce 

 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

 

4 πρόγραμματα 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

600 

 

27 

 

 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις 

ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων ανά Περιφερειακή 

Ενότητα και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των 

προγραμμάτων. Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των ωφελουμένων ανά 

Περιφερειακή Ενότητα καθώς και ενδεχόμενη ανακατανομή των θεματικών αντικειμένων 

κατάρτισης ανά Περιφερειακή Ενότητα τελεί υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής 

κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Η επιλογή των ωφελουμένων θα υλοποιηθεί από τριμελή επιτροπή επιλογής και 

αξιολόγησης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνέχεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς 

δυνητικούς ωφελούμενους. 

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υποβάλλει περιοδικά προς τον Ανάδοχο καταστάσεις των ωφελουμένων 

που έχουν επιλεχθεί ώστε να ξεκινήσει η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες δράσεις. Σε 

κάθε περίπτωση το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα λαμβάνει υπόψη του το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

και την χρονική διάρκεια των ενεργειών ώστε η υποβολή των καταστάσεων των 

ωφελουμένων να γίνεται έγκαιρα.   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών της 

Σύμβασης (συμβουλευτική – θεωρητική κατάρτιση – πιστοποίηση και πρακτική άσκηση) 

θα κάνει χρήση του πληροφοριακού συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», το οποίο σε συνέχεια των απαραίτητων 

παραμετροποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν για τις ανάγκες υλοποίησης της 

παρούσας, υποχρεούται να κάνει χρήση ο Ανάδοχος προκειμένου να λαμβάνει η 

Αναθέτουσα Αρχή άμεση γνώση και παρακολούθηση των ενεργειών της σύμβασης. 

 

 

 

Χρηματοδότηση της Σύμβασης 
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ02210025). 

Η σύμβαση εντάσσεται και αφορά το Υποέργο με αριθμό 1 και την Πράξη με τίτλο 

«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ   5067215 , η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.                  

πρωτ. 2735/10.11.2021 της ΕΥΔ ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και της υπ’ αριθμ. 

1034/29.04.2022 1ης τροποποίησης αυτής. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 

 

2. Ανάλυση υπηρεσιών σύμβασης και μεθοδολογίας υλοποίησής τους 

 

Στο πλαίσιο της σύμβασης  προβλέπονται οι εξής υπηρεσίες: 

1. Ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής.  
2. Ενέργειες κατάρτισης σε επαγγελματικές δεξιότητες. 
3. Ενέργειες πιστοποίησης των καταρτιζομένων μέσω εξετάσεων πιστοποίησης από 

τον ΕΟΠΠΕΠ ή από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για παροχή πιστοποίησης 
κατά ISO 17024. 

4. Ενέργειες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου. 
 

Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστούν, ως προς τον δυνητικό πάροχο της ως άνω 

υπηρεσίας, τα ελάχιστα σχετικώς οριζόμενα του με αρ. πρωτ. 79732/27.07.2020, εγγράφου 

της ΕΥΣΕΚΤ με τίτλο “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης” (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) 

καθώς και του με αρ. πρωτ. 102768/01.10.2020 εγγράφου (ΑΔΑ: 60Ψ746ΜΤΛΠ-ΨΓΚ) της 

ΕΥΣΕΚΤ με τίτλο «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. 

πρωτ. 79732/27.7.2020 και ΑΔΑ:  6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ». 

Αναλυτικά οι ενέργειες 1, 2, 3 και 4 θα περιλαμβάνουν: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ1 : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Αντικείμενο της συμβουλευτικής υποστήριξης επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η 

παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους 

μέσω ατομικών συνεδριών (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο). Στόχος της Ενέργειας αυτής 

είναι η ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των 

ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που 

εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Μεθοδολογία υλοποίησης:  

η μεθοδολογία υλοποίησης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές :  

 Ενεργητική συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις ενέργειες που τους αφορούν  

  Εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη κάθε ωφελούμενου  
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 Σεβασμός της ιδιαιτερότητας του καθενός  

Από τις αρχές αυτές απορρέει η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων προσέγγισης - σε 

ατομικό επίπεδο - προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες των 

ωφελούμενων, σε σχέση με τον ατομικό στόχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί 

Ατομικό φάκελο, στον οποίο θα αποτυπώνεται η πορεία του κάθε ωφελούμενου και θα 

ενημερώνεται σε κάθε συμβουλευτική συνάντηση. Επίσης θα πρέπει να διατηρεί 

Αρχείο Ωφελούμενων σε ηλεκτρονική μορφή και να τους παρακολουθεί για όλο το 

διάστημα υλοποίησης του Έργου. 

Ο σχεδιασμός της Συμβουλευτικής Υποστήριξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα :  

 Χρονοπρογραμματισμός: Στην φάση αυτή σχεδιάζονται και προγραμματίζονται οι 

αναγκαίες συνεδρίες.  

 Επιστημονική προετοιμασία: Σχεδιάζονται αναλυτικά οι ενέργειες, οι παρεμβάσεις, 

τα περιεχόμενα, η μεθοδολογία, τα έντυπα, τα εργαλεία, οι διαδικασίες, η διάρκεια 

και η εφαρμογή υλοποίησης 

 Οργανωτική προετοιμασία: Περιλαμβάνει την ενημέρωση των ωφελούμενων, την 

επιλογή των συμβούλων, την προετοιμασία /οργάνωση των χώρων υλοποίησης και 

των εργαλείων - συστημάτων υποστήριξης (Ο.Σ.Σ), την αναπαραγωγή εντύπων, την 

παραγωγή και διάθεση του αναγκαίου εποπτικού και υποστηρικτικού υλικού  

 Υλοποίηση ενεργειών: Αφορά την υλοποίηση των ενεργειών και παρεμβάσεων.  

 Αξιολόγηση των ενεργειών: Περιλαμβάνει έκθεση υλοποίησης με αναφορά σε 

κρίσιμους δείκτες όπως αριθμός συμμετεχόντων, αριθμός που ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς την σχετική Ενέργεια, πλήθος συνεδριών, συμπεράσματα κ.α.  

 

Οι ατομικές συμβουλευτικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης δράσης θα ακολουθήσουν τα παρακάτω στάδια: 

 
ΣΤΑΔΙΟ 1: Υποδοχή – καταγραφή ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών σκοπιμότητα 
ενέργειας (1 συνεδρία) 

Το αρχικό αυτό στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας έχει ως στόχο την αρχική υποδοχή 
και καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των 
επιλεχθέντων ωφελούμενων, την αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων τους, και τη διάγνωση των εξατομικευμένων 
αναγκών του κάθε ωφελούμενου/ης, ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να 
προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σε αυτές.  

ΣΤΑΔΙΟ 2: Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός (1 συνεδρία) 

Με το συγκεκριμένο στάδιο επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, 
κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον 
ωφελούμενο/η, ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή 
αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των 
ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές 
δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.  

Ο σύμβουλος εκθέτει όλες τις προοπτικές που ανοίγονται στο συμβουλευόμενο, του 
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παρέχει συγκεκριμένη πληροφόρηση για την αγορά εργασίας, τις επαγγελματικές και 
εκπαιδευτικές τάσεις και επιλογές, και τον προκαλεί να αναγνωρίσει τις ασυμβατότητες 
που συχνά προκύπτουν ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται και τις ιδέες 
που ο ίδιος έχει σχηματίσει για την εργασία. Ο συμβουλευόμενος θα κληθεί να 
διερευνήσει και να αξιολογήσει τους εξής παράγοντες:  

 τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα 
ενδιαφέροντά του 

  ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες (ευκαιρίες, προσφορά εργασίας, 
περιοχή κ.τ.λ.)  

 την ανάπτυξη μιας ειλικρινούς επιχειρηματολογίας για τη σχέση που υπάρχει 
ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες παραγόντων. 

 
ΣΤΑΔΙΟ 3: Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης (1 συνεδρία) 

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε 
να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν)ένταξη του στην οικονομική ζωή.  

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στοχεύει στην: 

 Καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων 

 Διερεύνηση των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων ώστε κάθε 
άτομο να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μία αντικειμενική ρεαλιστική θεώρηση 
του εαυτού του σε σχέση με τον επαγγελματικό χώρο 

 Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας και των 
απαιτήσεων της  

 Αυτογνωσία και η γνώση του εργασιακού χώρου η οποία προετοιμάζει κάθε άτομο 
για την ένταξη του και την παραμονή του σε αυτόν 

 Προετοιμασία ώστε ο ωφελούμενος να μπορεί να ενταχθεί σε επόμενες ενέργειες 
του έργου με απώτερο στόχο την ένταξη του στην αγορά εργασίας 

 Επαναπροσανατολισμό και συμβουλευτική σταδιοδρομίας στα άτομα που έχουν 
ήδη κάνει μία πρώτη επαγγελματική επιλογή. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 4: Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης (2 συνεδρίες) 

Το στάδιο αυτό, για το οποίο προβλέπονται δύο (2) συνεδρίες, αποσκοπεί στο να βοηθηθεί 
ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει τις προοπτικές για την επαγγελματική του πορεία. Στο 
πλαίσιο αυτό - και ως συνέχεια των προηγούμενων σταδίων - το εν λόγω στάδιο 
περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό 
προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τους συμβουλευόμενους στην 
επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει. 

Η προετοιμασία και διαμόρφωση ατομικού σχεδίου ένταξης κάθε ωφελούμενου θα γίνει 
χρησιμοποιώντας ψυχομετρικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, depth interview και tests), για 
τη σκιαγράφηση του προφίλ κάθε ωφελουμένου, με σκοπό: 

 τη διάγνωση υφιστάμενων δεξιοτήτων και του βαθμού απασχολησιμότητας 
(καταγραφή και αξιολόγηση των ικανοτήτων, προσόντων και δεξιοτήτων του κάθε 
ωφελουμένου) 

 τη διερεύνηση της ικανότητας προσαρμογής του ωφελούμενου στα δεδομένα της 
αγοράς 
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 τον προσδιορισμό του επιπέδου ετοιμότητας για άμεση τοποθέτηση σε θέση 
απασχόλησης 

 τη διάγνωση των αναγκών για ένταξη στις επόμενες ενέργειες του έργου, με βάση 
το μορφωτικό του επίπεδο και την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, τις 
εκπαιδευτικές και εργασιακές του ανάγκες και προφίλ, τις προσδοκίες και 
επιθυμίες του, τους επαγγελματικούς και προσωπικούς του στόχους  

 

Τα δεδομένα που θα προκύψουν σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς 
εργασίας, θα αποτελέσουν τα κριτήρια για την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Ένταξης 
(κοινωνικής και εργασιακής), σύμφωνα με το οποίο ο κάθε ωφελούμενος θα ενταχθεί σε 
αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης και θα επιλέξει επιθυμητή θέση πρακτικής άσκησης.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα στάδια και οι ενέργειες συμβουλευτικής (συνεδρίες) θα υλοποιηθούν 

προ της έναρξης της κατάρτισης και των υπολοίπων δράσεων του έργου (πιστοποίηση-

πρακτική άσκηση). 

 

Όροι υλοποίησης συμβουλευτικής:  

Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής παρέχονται δια ζώσης. Μέρος αυτών και ανάλογα με τη 

γεωγραφική διασπορά των εκπαιδευομένων και τις ανάγκες περιορισμού της διασποράς 

του COVID-19, μπορούν να παρασχεθούν εξ’ αποστάσεως, κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή και  εφόσον η τελευταία εγκρίνει το σχετικό αίτημα. 

Σημειώνεται ότι συστήνεται η δια ζώσης υλοποίηση της συμβουλευτικής, ενώ η 

δυνατότητα εξ αποστάσεως συνιστάται μόνο σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν 

κοινωνική αποστασιοποίηση (πχ. η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19) ή αφορούν σε 

απομακρυσμένες περιοχές και πάντα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα 

έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19». 

Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά.  

Οι διά ζώσης συνεδρίες θα υλοποιηθούν σε αίθουσες αδειοδοτημένων Δομών, οι οποίες 

πρέπει να διαθέτουν τις προδιαγραφές ως προς την κτιριακή υποδομή, όπως αυτές 

ορίζονται από το «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)», (Παράρτημα VII της παρούσης).  

Οι εξ’ αποστάσεως συνεδρίες θα υλοποιηθούν μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Συμβουλευτικής ΟΣΣ του Αναδόχου, όπως αυτές ορίζονται από το «Πλαίσιο ποιοτικών 

προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΣΕΚ)», (Παράρτημα VII της παρούσης). 
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Στο πλαίσιο της παρούσας, επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη μέσω ατομικών 

συνεδριών δύνανται να παρέχουν:  

Α. Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουν ενταχθεί 

στο Υπομητρώο Α (ανωτέρου επιπέδου – αξιολογητών) του Μητρώου Στελεχών 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την 

υπ. αρ. πρωτ. ΔΣ/64529/27-11-2018 απόφαση της υπ. αρ. 286/24-11-2017 συνεδρίασης του 

Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης 

Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού», (ΦΕΚ Β 317/6-2-

2018), είτε στο Μητρώο επιπέδου Β΄ του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

ορίζονται στην ΚΥΑ 13173/Κ6 (ΦΕΚ:617, 14-2-2022) «Σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας 

Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

Β. Οι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουν ενταχθεί 

στο Μητρώο Β’, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13173/Κ6 (ΦΕΚ’ 617, Τεύχος Β’ 14-2-

2022), οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι: Οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και ή πιστοποιητικού επάρκειας που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι 

παρακολούθησαν σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

κατάρτισης συμβατό με το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου 

σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού μετά από επιτυχή συμμετοχή σε 

εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή υπό την εποπτεία του ή 

βεβαίωσης παρακολούθησης και πιστοποίησης πιστοποιημένου προγράμματος των ΚΔΒΜ 

στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό ή βεβαίωσης 

παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμβατού με 

το επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού 

προσανατολισμού που υλοποιήθηκε από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1) ή 

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) ή βεβαίωσης παρακολούθησης 

προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συμβατού με το επαγγελματικό 

περίγραμμα του Συμβούλου σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που 

υλοποιήθηκε από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πανεπιστημίου. Τα ανωτέρω 

προγράμματα πρέπει να έχουν διάρκεια διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον ωρών 

κατάρτισης και πρακτικής άσκησης διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών σε 

αναγνωρισμένους, κατ’ εφαρμογή του ν. 4111/2013, φορείς της Συ.Ε.Π. από τους οποίους 

και θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (Α΄ 18). ή βεβαίωσης 

επαγγελματικής εμπειρίας συνολικής διάρκειας ενός έτους στην συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο ή στον 

ιδιωτικό τομέα.  

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ίδρυμα 

της αλλοδαπής, πρέπει να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος προς τα απονεμόμενα από τα 

ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: Ως ανθρωποώρα συμβουλευτικής ορίζεται η κάθε συνεδρία 

που παρακολουθεί έκαστος ωφελούμενος. Η μέγιστη προϋπολογιζόμενη τιμή της 
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ανθρωποώρας συμβουλευτικής ανέρχεται σε 35,00 €. Με βάση την τιμή αυτή, ο 

προϋπολογισμός των σχετικών ενεργειών ανέρχεται έως 105.000,00 €. 

Μείωση Κόστους: Σε περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις 

προβλεπόμενες συνεδρίες Συμβουλευτικής της Ενέργειας 1 τότε το τίμημα μειώνεται κατά 

το ποσό που αντιστοιχεί στη δαπάνη των μη υλοποιηθεισών συνεδριών. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 150 ΩΡΩΝ 

 

 Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή των παρακάτω στοχευμένων 

προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 150 ωρών, με τη μέθοδο της 

δια ζώσης κατάρτισης σε αίθουσα διδασκαλίας ή / και με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο 

(τηλεκατάρτιση σύγχρονη) για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ειδικότητες 

του τομέα της αγροδιατροφής  που μπορούν να αξιοποιηθούν για την απασχόληση και την 

προώθηση των ωφελουμένων σε τομείς συμβατούς. Η θεωρητική κατάρτιση θα 

περιλαμβάνει ευρεία χρήση συμμετοχικών παιδαγωγικών τεχνικών, κατάλληλες για 

ενηλίκους, όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων (role playing) ή 

προσομοιώσεων πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών (project-

based learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη κρίσιμων 

επαγγελματικών οριζόντιων δεξιοτήτων. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης 

 

Η μεθοδολογία υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης καταρχήν λαμβάνει υπόψη τις 

κάτωθι παραμέτρους: 

- τη γεωγραφική κατανομή των ωφελουμένων 
- τις συνθήκες τυχόν υγειονομικής κρίσης 
- τη φύση των αντικειμένων εκπαίδευσης, που απαιτεί κατάλληλους εκπαιδευτές οι 

οποίοι είναι ολιγάριθμοι σε όλη την επικράτεια και επιπλέον, πρέπει να προέρχονται 
από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με το 
υπ’ αριθμ. 79732/27-7-2020  «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». Για εξαιρετικές 
περιπτώσεις και με κατάλληλη τεκμηρίωση επιτρέπεται η αξιοποίηση εκπαιδευτών μη 
μελών του Μητρώου του ΕΟΠΠΕΠ μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση και υπό 
την προϋπόθεση εγκεκριμένου από τον ΕΟΠΠΕΠ αιτήματος εξαίρεσης. 

- τη στόχευση για εξασφάλιση ενιαίας ποιότητας στην κατάρτιση των ωφελουμένων σε 
όλες τις περιφέρειες 

- την επιδίωξη συγκρότησης τμημάτων εκπαίδευσης με την μεγαλύτερη εφικτή 
ομοιογένεια ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής 
διαδικασίας 

- τη στόχευση για εξασφάλιση της δυνατότητας ανάκλησης των ζωντανών εισηγήσεων 

των εκπαιδευτών μέσα από τη χρήση τεχνολογίας εξ’ αποστάσεως μάθησης (εάν αυτό 

απαιτηθεί) με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση των εκπαιδευτικών αντικειμένων. 
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Τα τμήματα εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν εναλλακτικά στις παρακάτω μορφές: 

α) Συμβατική κατάρτιση σε πιστοποιημένες υποδομές Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του 

αναδόχου/αναδόχων που θα αναδειχθούν 

β) Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη) 
 

Η τεκμηρίωση της επιλογής της εκπαιδευτικής μεθόδου υλοποίησης των προγραμμάτων 

κατάρτισης καθορίζεται από τον ανάδοχο της σύμβασης και εγκρίνεται (κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του αναδόχου) από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σημειώνεται ότι συστήνεται η δια ζώσης υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ενώ η 

δυνατότητα τηλεκατάρτισης (σύγχρονη) συνιστάται μόνο σε ειδικές περιστάσεις που 

απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση (πχ. η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19) ή αν η 

κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές και πάντα σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 Για τους ανωτέρω λόγους απαιτείται από τους υποψηφίους αναδόχους υλοποίησης των 

σχετικών ενεργειών η απόλυτη ετοιμότητά τους να υλοποιήσουν τα προγράμματα εξ’ 

αποστάσεως, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίησή τους, ακόμα και αν 

προκύψουν έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες (π.χ. λόγω υγειονομικής κρίσης), τηρώντας 

όλες τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 

εγκύκλιο της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Τηλεκατάρτισης, Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής κ.λπ.). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν την υλοποίηση της συμβατικής θεωρητικής 

κατάρτισης είναι τα εξής: 

- H κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένες δομές  που πληρούν τα κριτήρια 
του υπ’ αριθμ. 79732/27-7-2020 «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». 

- Η συνολική ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. 

- Η καταληκτική ώρα θεωρητικής κατάρτισης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 22:00 μμ. 
- Το κατώτατο όριο συμμετεχόντων σε ένα τμήμα δια ζώσης θεωρητικής δεν θα πρέπει 

να υπολείπεται των πέντε (5) ατόμων. Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων ορίζεται σε 
είκοσι πέντε (25) καταρτιζόμενους ή σε δέκα πέντε (15) σε περιπτώσεις ειδικών 
κατηγοριών ΕΚΟ, όπως ΑμεΑ, σε συνάρτηση πάντοτε με τη δυναμικότητα και την 
υλικοτεχνική υποδομή των παρόχων κατάρτισης. 

- Ο κάθε εκπαιδευτής παρακολουθεί ομάδα με ανώτατο όριο τους είκοσι πέντε (25) 
καταρτιζόμενους. Οι καταρτιζόμενοι θα εκπονούν καθορισμένο από το πρόγραμμα 
αριθμό εργασιών, οι οποίες θα διορθώνονται και θα εγκρίνονται από τον εκπαιδευτή 
και η έγκρισή τους θα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις 
πιστοποίησης. 

- Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί θα στηρίζεται στις βασικές αρχές 
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εκπαίδευσης ενηλίκων που στηρίζονται στη συμμετοχικότητα, στις διαδραστικές 
τεχνικές, στην αξιοποίηση των υφισταμένων γνώσεων και εμπειριών των 
καταρτιζομένων. 

- Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και οι τεχνικές που θα εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της κατάρτισης ενηλίκων και τις 
ιδιαιτερότητες των ωφελουμένων οι οποίοι: 

o βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης 
o έχουν διαμορφώσει ήδη ένα σύνολο εμπειριών, αξιών και γνώσεων, καθώς και 

τα δικά τους μοντέλα μάθησης, που είναι διαφορετικά μεταξύ των ατόμων. 
o συμμετέχουν στο πρόγραμμα με δεδομένες προθέσεις – συχνά διαφορετικές 

από αυτές των διοργανωτών - και με συγκεκριμένες ατομικές προσδοκίες για τη 
μαθησιακή διαδικασία, 

o έχουν υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που μπορεί να λειτουργήσουν ανασταλτικά 
ως προς την εκπαίδευσή τους (περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, οικογενειακές 
υποχρεώσεις, λοιπές κοινωνικές υποχρεώσεις και προβλήματα). 

- Τα χαρακτηριστικά αυτά λαμβάνονται υπόψη στις ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εκπαίδευσης των ενηλίκων. Βάσει αυτών, η μάθηση 
αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική, διαδραστική διεργασία που στοχεύει σε αλλαγές στο 
μαθησιακό πρότυπο, στις δεξιότητες και την στάση των ενηλίκων, την παρακίνηση των 
καταρτιζόμενων και την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή για τη μέγιστη δυνατή 
απόδοση (βιωματική μάθηση) και την ενεργητική συμμετοχή τους.  
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν την υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής 

κατάρτισης («τηλεκατάρτισης») είναι τα εξής: 

1. Ως τηλεκατάρτιση ορίζεται η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία 

χρησιμοποιείται ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα, που καλείται "Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Τηλεκατάρτισης" (Ο.Σ.Τ.Κ.), για τη διεκπεραίωση του συνόλου της 

διαδικασίας, εξασφαλίζοντας στους εκπαιδευομένους αυτονομία και ευελιξία σε σχέση 

με τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης. 

2. Η τηλεκατάρτιση διέπεται από παρόμοιες απαιτήσεις με αυτές της δια ζώσης, ιδίως στα 

ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορούν στην υποχρεωτική συμμετοχή 

των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, στη χρήση ηλεκτρονικού παρουσιολογίου, 

στον καθορισμό ανώτατου ορίου καταρτιζόμενων σε 25 άτομα ανά τμήμα, στην 

υποχρεωτική ύπαρξη επόπτη εξ αποστάσεως κατάρτισης ανά 100, κατά το μέγιστο, 

καταρτιζόμενους, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες υποστήριξης των καταρτιζόμενων. 

Ειδικότερα, το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα:  

- Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 με στόχευση στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

μάθησης και συμμόρφωση με τις διατάξεις του GDPR, που αποδεικνύεται ως 

ακολούθως. 

- Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων με 

στόχευση στο πεδίο ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. 

- Πιστοποίηση κατά ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 σχετικά με τη 

διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια. 

3. Η πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) θα γίνεται μέσω 
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του Διαδικτύου και η διαπίστευση των χρηστών (εκπαιδευτές, επόπτες, καταρτιζόμενοι, 

Δικαιούχος, ΔΑ κλπ) θα γίνεται με ονομαστικές άδειες πρόσβασης, τουλάχιστον για το 

διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως κατάρτισης, ώστε οι ίδιοι να 

έχουν εποπτεία της όλης μαθησιακής τους πορείας. Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να λειτουργεί 

ικανοποιητικά με τις συνήθεις τηλεπικοινωνιακές γραμμές, ώστε να διασφαλίζεται η 

πρόσβαση των καταρτιζομένων από τους προσωπικούς υπολογιστές τους.  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχονται: 

- Πρόσβαση μέσω διαδικτύου με χρήση φυλλομετρητή.  

- Συνεχής (24/7) Διαθεσιμότητα Ο.Σ.Τ.Κ.  

- Συνεχής τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνολογιών. 

- Συνεχής αποθήκευση δεδομένων και Ασφάλεια συστήματος.  

- Διαθεσιμότητα δεδομένων για τους ενεργούς και μη ενεργούς χρήστες.  

- Υποστήριξη πλάνου δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.  

Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να προσφέρεται από τον πάροχο της εξ αποστάσεως κατάρτισης είτε 

κάνοντας χρήση κάποιου εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών νέφους είτε σε ιδιόκτητη 

υποδομή του ίδιου του παρόχου της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Τα παραπάνω θα πρέπει 

να αποδεικνύονται με αντίστοιχες συμβάσεις. 

4. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση θεωρητικής σύγχρονης τηλεκατάρτισης τις Κυριακές 

καθώς και τις επίσημες αργίες.  

5. H συνολική ημερήσια διάρκεια της σύγχρονης τηλεκατάρτισης  ανέργων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.    

6. Η καταληκτική ώρα της θεωρητικής σύγχρονης τηλεκατάρτισης δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει την 22.00 μμ.    

7. Το κατώτατο όριο συμμετεχόντων σε ένα τμήμα τηλεκατάρτισης δεν θα πρέπει να 

υπολείπεται των πέντε (5) ατόμων. Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων ορίζεται σε είκοσι 

πέντε (25) καταρτιζόμενους.  

8. Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων 

τηλεκατάρτισης και για κάθε Τμήμα Κατάρτισης, να τηρεί ημερήσιο ηλεκτρονικό 

παρουσιολόγιο, το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν έχει αποδεδειγμένα πρόσβαση στα απαιτούμενα 

τεχνολογικά μέσα, όπως Η/Υ ή/και σε τεχνολογίες διαδικτύου, ο πάροχος κατάρτισης 

οφείλει να διευκολύνει την συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, με τη παροχή της δυνατότητας στον τελευταίο να κάνει χρήση του 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού της αδειοδοτημένης δομής κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή 

ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα στην με αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.69543(ΦΕΚ Β’ 4810/31-10-2020) Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 

Μεταφορών, όπως ισχύει κάθε φορά.  
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών. Η 

κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική 
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επάρκεια σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν και που 

είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής 

Απόφασης υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης 

Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 

2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 

83/11-5-2016) και της υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση της 

υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής 

Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013). 

Εξαιρετικά, σε περιοχές και θεματικά αντικείμενα κατάρτισης όπου τεκμηριώνεται η 

έλλειψη ή η ανεπάρκεια πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ, παρέχεται η 

δυνατότητα αξιοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων, σε ποσοστό που δεν 

υπερβαίνει το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης, κατόπιν υποβολής σχετικού 

τεκμηριωμένου αιτήματος και έγκρισής του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Με βάση τις αρχές ενεργητικής διδασκαλίας των ενηλίκων και της εμπειρικής μάθησης, οι 

κύριες εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές που θα εφαρμοσθούν κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, ανάλογα με το επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα (απόκτηση πρόσθετων 

γνώσεων, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων – ικανοτήτων) είναι οι εξής: 

 

Α. Κατά τη συμβατική κατάρτιση: 
- Προγραμματισμένη διδασκαλία: Βασίζεται στην επιλογή και ανάπτυξη συγκεκριμένου 

διδακτικού θέματος. Συνίσταται στην κατάτμηση του μαθήματος σε μικρά κεφάλαια 
ενότητες στα πλαίσια των οποίων, οι καταρτιζόμενοι είναι δυνατόν να κατακτήσουν με 
πληρότητα και επάρκεια μια γνωστική περιοχή, για να τους επιτραπεί να περάσουν 
στην επόμενη. Μέσω της προγραμματισμένης διδασκαλίας οι καταρτιζόμενοι 
συμμετέχουν διαρκώς στη διεργασία της μάθησης. 

- Παρουσίαση – Επίδειξη: Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο - ανά ενότητα- 
παρουσιάζονται οι διδακτικοί στόχοι και το περιεχόμενο τους. Για την αποτελεσματική 
επίτευξή τους υποδεικνύονται συγκεκριμένες δραστηριότητες και καθοδηγείται ο 
τρόπος εκτέλεσής τους. 

- Εξατομικευμένη διδασκαλία/υποστήριξη: Εφαρμόζεται με στόχο να αντιμετωπίσει την 
ανομοιογένεια που εμφανίζουν οι καταρτιζόμενοι, ως προς τις ιδιαίτερες μαθησιακές 
ανάγκες και τους προσωπικούς επαγγελματικούς ή άλλους στόχους. Βασίζεται κατά 
κύριο λόγο σε ειδικές δραστηριότητες που σχεδιάζονται για κάθε καταρτιζόμενο, με 
στόχο τη συμπλήρωση μαθησιακών κενών και τη βελτίωση ιδιαίτερων αδυναμιών 

- Εργασίες σε ομάδες (projectwork): Απαιτούν την ενεργητική συμμετοχή των 
καταρτιζομένων στην επιλογή των θεμάτων, την οργάνωση, το σχεδιασμό εργασιών, 
και την εξεύρεση λύσεων. Η μέθοδος «χρησιμοποιεί» τις προσωπικές εμπειρίες - 
βιώματα των συμμετεχόντων και προσανατολίζει τη μάθηση στα πραγματικά 
ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των μελών της ομάδας. 

- Καταιγισμός Ιδεών (brainstorming) Συνιστά μία αποτελεσματική και άμεση μέθοδο, που 
βοηθά να αναδυθούν από το υποσυνείδητο των καταρτιζομένων, γνώσεις που ίσως δεν 
γνωρίζουν ότι διαθέτουν. 

- Προσομοίωση/ αναπαράσταση ρόλων (roleplaying): Περιλαμβάνει σχεδιασμό σεναρίων 
σχετικά με καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι καταρτιζόμενοι σε σχέση με 
τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Ακολουθεί ανασκόπηση, συζήτηση και ανατροφοδότηση 
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της ομάδας των καταρτιζομένων (feedback). 
- Συζήτηση και ανασκόπηση: Ανταλλαγή απόψεων και αξιολόγηση δραστηριοτήτων με 

σκοπό την ανάπτυξη προβληματισμού και κρίσεων και τη δημιουργία ευκαιριών για 
κριτική σκέψη (criticalreflection) επί της εκπαιδευτικής εμπειρίας 

- Αξιολόγηση μέσω ασκήσεων / test: Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα ή κύκλο 
εκπαιδευτικών ενοτήτων, προβλέπονται ασκήσεις – tests, για την παρακολούθηση της 
προόδου των καταρτιζομένων.  

-  

Β. Κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης ηλεκτρονικής κατάρτισης 

(«τηλεκατάρτισης»): 

 
Οι μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της σύγχρονης 

τηλεκατάρτισης όπου και εάν απαιτηθεί, μέσω της πλατφόρμας που θα υποστηρίξει την εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση, μπορεί να περιλαμβάνουν κατά περίπτωση: 

- Χορήγηση πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα βρίσκεται αναρτημένο 
στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του παρόχου κατάρτισης και το οποίο έχει αναπτύξει η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

- Παρουσίαση – Επίδειξη. 
- Εργασίες– Ασκήσεις ανά εκπαιδευτική ενότητα – αντικείμενο μάθησης 
- Αξιοποίηση λογισμικού προσομοιώσεων και λογισμικού εξάσκησης και εμπέδωσης, ως 

μέρος της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων. 
- Αυτοαξιολόγηση – Αξιολόγηση. Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα, θα εντάσσονται τεστ, 

για την αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση των καταρτιζομένων. 
- Επικοινωνία με τον Εκπαιδευτή. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής και γραπτών ερωτήσεων μέσω της υπηρεσίας chat για να 
επιλυθούν τυχόν απορίες. Θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας των καταρτιζομένων 
με τον εκπαιδευτή και εκτός των ωραρίων διδασκαλίας, μέσω e- mail, σε συγκεκριμένες 
ώρες και ημέρες που θα οριστούν για τη διατύπωση μεμονωμένων αποριών. Όπου 
αξιολογείται πως υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην υποστήριξη μεγαλύτερου 
αριθμού καταρτιζομένων, (επεξήγηση δύσκολων σημείων, επισημάνσεις λαθών κλπ), 
τότε ο εκπαιδευτής συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τις θέτει προς συζήτηση στην 
επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας. 

- Επικοινωνία Καταρτιζόμενων – Συνεργατική Μάθηση Μέσω της πλατφόρμας 
διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου, θα είναι δυνατή η επικοινωνία και 
συνεργασία των καταρτιζομένων μέσω forum, για την ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων 
και εμπειριών, με στόχο τη μεταξύ τους υποστήριξη και ανατροφοδότηση. 

- Πλατφόρμα παρακολούθησης και καταχώρησης φυσικού αντικειμένου.  
Όλη η διαδικασία θα υποστηρίζεται από βάση δεδομένων των στοιχείων υλοποίησης. Η 

καταχώριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων θα υλοποιείται 

με τρόπο ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR). 

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευτών 

 

Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών είναι οι ακόλουθες:  
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α) να βρίσκονται σε επικοινωνία (μέσω mail ή/και διαδικτυακά) με τους 

καταρτιζόμενους, αλλά και τους άλλους συντελεστές της εξ αποστάσεως κατάρτισης 

(πάροχος κατάρτισης, διαχειριστής συστήματος, επόπτης), 

β) να παρακολουθούν τη συμμετοχή των καταρτιζομένων στην κατάρτιση και να 

ενθαρρύνουν είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail όσους ενδεχομένως δεν συμμετέχουν 

επαρκώς,  

γ) να ελέγχουν τις αναφορές χρόνου παραμονής στην πλατφόρμα αλλά και των 

αποτελεσμάτων των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης των καταρτιζομένων για τη 

διασφάλιση της επαρκούς και συνεχούς παρακολούθησής τους (συμπλήρωση των 

απαιτούμενων ωρών καταρτιζομένων και της επιτυχούς επίλυσης στο 70% των 

ασκήσεων),   

δ) να απαντούν έγκαιρα σε απορίες, ερωτήματα  ή αιτήματα των καταρτιζομένων, 

ε) να παρέχουν υποστήριξη και ανατροφοδότηση στις δραστηριότητες/ ασκήσεις / 

ερωτήσεις που υλοποιούν οι εκπαιδευόμενοι, όταν είναι απαραίτητο,  

στ) να επιβλέπουν την τελική αξιολόγηση των καταρτιζομένων.  

ζ) Οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στον πάροχο κατάρτισης έκθεση 

υλοποίησης και αξιολόγησης ανά καταρτιζόμενο με αναφορά στα παραπάνω σημεία.  

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει, αναπαράγει και να 
διανείμει στους εκπαιδευόμενους συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό (στα 
προγράμματα συμβατικής εκπαίδευσης) κατά την πρώτη μέρα της κατάρτισης. Το 
εκπαιδευτικό υλικό θα συνοδεύεται από φάκελο καταρτιζομένου, μπλοκ 
σημειώσεων και στυλό, τα οποία θα διατεθούν σε κάθε καταρτιζόμενο. Στα 
προγράμματα που θα υλοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει με τη μέθοδο της 
τηλεκατάρτισης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το 
απαιτούμενο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους 
καταρτιζόμενους μέσω του Υποσυστήματος Τηλεκατάρτισης του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την είσοδο του ωφελούμενου στο έργο, ήτοι κατά 
την πρώτη ατομική συνεδρία, να συλλέξει το Δελτίο Εισόδου συμπληρωμένο από 
τον ωφελούμενο και στην συνέχεια να το εισάγει στο οικείο πληροφοριακό 
σύστημα του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι υπεύθυνο για τον τελικό έλεγχο 
του Δελτίου Εσόδου και την οριστική υποβολή του. O Ανάδοχος υποχρεούται επίσης 
κατά την έξοδο του ωφελούμενου από το έργο να συλλέξει το Δελτίο Εξόδου 
συμπληρωμένο από τον ωφελούμενο και στην συνέχεια να το εισάγει στο οικείο 
πληροφοριακό σύστημα του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι υπεύθυνο για 
τον τελικό έλεγχο του Δελτίου Εξόδου και την οριστική υποβολή του στο σύστημα.  

Παρουσίαση  των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης (γνώσεις-δεξιότητες-ικανότητες) 
 

A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Τομέας δραστηριότητας 

1 Στέλεχος Διαχείρισης και 

Εμπορίας Βιολογικών 
Τρόφιμα & Αγροτικός τομέας 
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Προϊόντων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων γνώσεων προκειμένου ο 

ωφελούμενος να καταστεί ικανός να αναζητά, να προμηθεύεται, να διακινεί και τέλος 
εμπορεύεται τα βιολογικά προϊόντα με βάση τους αποδεκτούς κανόνες πιστοποίησης και ελέγχου 

που ισχύουν για τα βιολογικά προϊόντα. Ειδικότερα, θα μάθει να διεκπεραιώνει εργασίες, 
σχετικές με την αναζήτηση, προμήθεια, διακίνηση και τέλος την εμπορία των βιολογικών 
προϊόντων. Στο αντικείμενο κατάρτισης περιλαμβάνονται ενότητες αναφορικά με τη συμμετοχή 

του στις λειτουργίες μέσω των οποίων παραλαμβάνει τα βιολογικά προϊόντα, φροντίζει για την 
ροή των βιολογικών προϊόντων από την παραγωγή στην κατανάλωση και τέλος ενεργεί για την 

εμπορία και την προώθηση των βιολογικών προϊόντων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Marketing & διασφάλιση ποιότητας αγροτικών προϊόντων 
2. Βασικές αρχές και διαδικασίες έρευνας αγοράς 
3. Τυποποίηση και συντήρηση αγροτικών προϊόντων 

4. Βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας 
5. Βασικές αρχές πωλήσεων / merchandising 

6. Βασικές γνώσεις περιγραφικής στατιστικής 
7. Βασικές γνώσεις παραμέτρων κόστους – ωφέλειας 

8. Τεχνική πωλήσεων αγροτικών προϊόντων 
9. Βασικές αρχές διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων 

10. Βασικές γνώσεις τεχνικών διαπραγμάτευσης 
11. Νομοθετικό πλαίσιο υγιεινής τροφίμων  & υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 

12. Ευρωπαϊκοί θεσμοί & νομοθεσία εμπορίας βιολογικών προϊόντων 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 Να κατανοούν τις βασικές τεχνικές επικοινωνίας και χειρισμού ομάδας  
 Να γνωρίζουν τον Εσωτερικό κανονισμό ή όπου υπάρχει job-description (Εγχειρίδιο 

ISO) 
 Να γνωρίζουν  τα απαραίτητα παραστατικά που συνοδεύουν τα αγαθά σύμφωνα με 

τον Κ.Β.Σ. και των άρθρων του Κ.Β.Σ. που αφορούν την διαχείριση αποθεμάτων 
 Να κατανοούν τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς  & την νομοθεσία Κ.Β.Σ.  
 Να διατυπώνουν τις βασικές αρχές και τεχνικές επιχειρησιακής επικοινωνίας 

 Να αναγνωρίζουν τις τυπικές διαδικασίες και ελάχιστες προδιαγραφές σύνταξης 
συνοπτικών αναφορών  

 Να ερμηνεύουν νομικά τους κανόνες διαχείρισης αποθήκης και ασφαλούς μεταφοράς 
των αγαθών 

 Να κατανοούν Βασικές γνώσεις περιγραφικής στατιστικής και κοστολόγησης, ABC, 
BPR 

 Να αναγνωρίζουν τη δομή και τους κανόνες του «πελατειακού κύκλου» και του 
reverse marketing 

 Να προσδιορίζουν  βασικές αρχές ψυχολογίας πελάτη και Βασικές γνώσεις 

συμπεριφοράς του καταναλωτή & Μοντέλων 
 Να κατανοούν δεδομένα και ζητούμενα της εκάστοτε έρευνας αγοράς 

 Να γνωρίζουν τους διαπιστευμένους οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης των 
προϊόντων 

 Να κατανοούν τις βασικές αρχές εμπορίας (marketing)  βιολογικών προϊόντων 
 Να κατανοούν τους κινδύνους μόλυνσης βιολογικών προϊόντων 

 Να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της υγιεινής τροφίμων 
 Να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Να ξεχωρίζουν τους διαπιστευμένους οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης των 
προϊόντων 

 Να ελέγχουν με βάση το εγχειρίδιο και τις νομοθετημένες προδιαγραφές τα 
πιστοποιητικά παραγωγής με σκοπό να κάνουν έλεγχο εάν τα προϊόντα είναι βιολογικά 

και τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται 
 Να ελέγχουν με βάση την νομοθεσία και τις τηρούμενες προδιαγραφές (ISO) που 

αφορούν τα βιολογικά προϊόντα 
 Να καταγράφουν με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει το εγχειρίδιο τα 

χαρακτηριστικά στα προβλεπόμενα έντυπα. 

 Να καταμετρούν και να συγκρίνουν τα βιολογικά προϊόντα με βάση τα συνοδευτικά 
παραστατικά 

 Να ελέγχουν την συσκευασία η οποία ορίζεται με σαφείς προδιαγραφές για την 
διατήρηση των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για τα βιολογικά προϊόντα 

 Να ελέγχουν σχολαστικά τις ημερομηνίες που αναγράφονται επάνω στα βιολογικά 
προϊόντα και να  καταγράφουν εκείνες οι οποίες τυχόν έχουν λήξει 

 Να φροντίζουν να τηρούνται οι συνθήκες που ορίζει το εγχειρίδιο που τηρεί η 
επιχείρηση για την διατήρηση και αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων 

 Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές εμπορίας (marketing)  βιολογικών προϊόντων 

 Να διαχωρίζουν τους κινδύνους μόλυνσης βιολογικών προϊόντων 
 Να ελέγχουν την τήρηση των αρχών που διέπουν  το νομοθετικό πλαίσιο της υγιεινής 

τροφίμων 
 Να ελέγχουν την τήρηση των αρχών που διέπουν  το νομοθετικό πλαίσιο της υγιεινής 

και ασφάλειας της εργασίας 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 Να  ευαισθητοποιούνται ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τροφίμων τα οποία 

χρήζουν συγκεκριμένης προσοχής 

 Να αποδέχονται τις κατευθυντήριες αρχές της νομοθεσίας για την υγιεινή τροφίμων  
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 Να αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων 

 Να συνειδητοποιούν το πόσο σημαντική είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων  
 Να προάγουν περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  και να κινητοποιηθούν υπέρ της 

αειφόρου ανάπτυξης. 
 

 

A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Τομέας δραστηριότητας 

2 

Στέλεχος Διαχείρισης 

Ασφάλειας και Ποιότητας 
Τροφίμων  

Τρόφιμα & Αγροτικός τομέας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων γνώσεων ώστε ο 
ωφελούμενος να μπορεί να εργαστεί ως Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας 

Τροφίμων, αρμόδιος για την εδραίωση αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης της 
ποιότητας και της ασφάλειας, την πραγματοποίηση ελέγχων και αναλύσεων για την 

παρακολούθηση των παραμέτρων ασφάλειας και ποιότητας στο σύνολο της αλυσίδας 
παραγωγής τροφίμων, την προαγωγή της ασφάλειας και της ποιότητας.  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Οικονομία και διεθνές περιβάλλον 
2. Τεχνολογία και καινοτομία 

3. Διεθνής και εγχώριος ανταγωνισμός 
4. Ρυθμιστικό πλαίσιο  

5. Περιβάλλον  
6. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων 

7. Πρώτες ύλες & υλικά συσκευασίας 
8. Κίνδυνοι μόλυνσης τροφίμων 
9. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων 

10. Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων – Χαρακτηριστικά αγροδιατροφικών προϊόντων 
11. Βασικές αρχές παραμέτρων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων- Ολική ποιότητα 

(TQM) 
12. Έλεγχοι ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων  

13. Εφαρμογή συστήματος ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων και συσκευασία. HACCP 
14. Νομοθεσία και πρότυπα πιστοποίησης (ISO22000, BRC, IFS, SQF, FSSC22000, AGRO, 

ISO9001)  
 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 Να γνωρίζουν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων 
 Να προσδιορίζουν τις διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων καθώς και 

των τεχνικών συντήρησης και αποθήκευσής τους  
 Να κατανοούν έννοιες όπως ποιότητα για την επιχείρηση, κόστος προϊόντος, 

υπευθυνότητα για το προϊόν κ.α. 
 Να αναφέρουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

 Να κατανοούν τεχνολογίες πρόληψης, παρακολούθησης και ελέγχου των κινδύνων 
και των παραμέτρων ποιότητας  

 Να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της υγιεινής τροφίμων 

 Να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Να ελέγχουν τις παραμέτρους ασφάλειας και ποιότητας στο σύνολο της αλυσίδας 
παραγωγής τροφίμων από την αποδοχή των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας 

μέχρι και τη διάθεση των τελικών προϊόντων στους τελικούς αποδέκτες 
 Να πραγματοποιούν μελέτες εκτίμησης κινδύνων και μελέτες συντηρησιμότητας 

(χρόνου ζωής) 

 Να χρησιμοποιούν κατάλληλες τεχνικές ποιότητας 
 Να ελέγχουν την αξιοποίηση  φιλικών προς το περιβάλλον υλικών 

 Να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ποιότητα τροφίμων  
 Να διαχωρίζουν τα διαφορετικά είδη κινδύνων (τροφογενείς,, βιολογικοί, χημικοί, 

φυσικοί, αλλεργιογόνα συστατικά)  
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Να  ευαισθητοποιούνται ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τροφίμων τα οποία 
χρήζουν συγκεκριμένης προσοχής 

 Να υιοθετούν τις κατευθυντήριες αρχές της νομοθεσίας για την υγιεινή τροφίμων  
 Να αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους 

 Να συνειδητοποιούν το πόσο σημαντική είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων  
 Να προασπίζονται  την  προστασία του περιβάλλοντος  
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A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Τομέας δραστηριότητας 

3 
Πωλητής- Στέλεχος 
εξαγωγικού- διεθνούς 

εμπορίου 

Εμπόριο - Πωλήσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων γνώσεων ώστε ο 

ωφελούμενος να μπορεί να εργαστεί ως Στέλεχος  εξαγωγικού - διεθνούς  εμπορίου  
συμβάλλοντας  στην  αειφόρο  ανάπτυξη  της  επιχείρησης  σε  διεθνές επίπεδο μέσω της 

εμπορευματοποίησης αγαθών ή/ και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της  
βελτιστοποίησης  των  αγορών  στο  πλαίσιο  της  παγκοσμιοποίησης.  Ως Στέλεχος  εξαγωγικού 

- διεθνούς  εμπορίου  και χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών στις οποίες 
προβαίνει, θα δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του 
περιβάλλοντος χώρου.  Καθήκον του θα είναι να είναι διαρκώς έτοιμος να συλλέξει πληροφορίες 

για τις ξένες αγορές προκειμένου να  προετοιμάσει  τις  εμπορικές  αποφάσεις.  Θα υπεύθυνος  
για  την  αγορά  και  την  πώληση, θα επεξεργάζεται  προσαρμοσμένες  προσφορές,  θα 

διενεργεί  πωλήσεις  και  θα συμμετέχει  σε  διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Θα διασφαλίζει τη 
διοικητική και εμπορική παρακολούθηση των πωλήσεων και των αγορών και θα συντονίζει τις 

υπηρεσίες υποστήριξης και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Θα ασκεί τέλος το σύνολο των 
καθηκόντων του σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Διεθνές εμπόριο και Marketing 
2. Νομοθεσία και επιχειρησιακή ηθική 

3. Εμπορική πληροφόρηση, μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών  
4. Διεθνή οικονομικά και νομικά θέματα 

5. Εξαγωγική πολιτική 
6. Αρχές πωλήσεων και αγοραστική συμπεριφορά πελατών  

7. Ανάλυση υποψήφιων αγορών και οργάνωση δικτύου πωλήσεων  
8. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακή προώθηση 

9. Παρουσιάσεις και επίδειξη προϊόντων και υπηρεσιών 
10. Παραγγελίες και συμβάσεις 
11. Διαχείριση πελατειακής σχέσης και τεχνικές διαπραγμάτευσης  

12. Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 
 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 Να ερμηνεύουν κύριες αρχές του διεθνούς μάρκετινγκ και τις τάσεις του διεθνούς 
εμπορικού χώρου 

 Να προσδιορίζουν και να επιλέγουν στόχους με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των 

ξένων αγορών 
 Να αναγνωρίζουν βασικές αρχές merchandizing 

 Να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διεθνή αγορά 
 Να γνωρίζουν βασικές αρχές προστασίας καταναλωτή 

 Να εξηγούν το οικονομικό κύκλωμα ως μέθοδο ανάλυσης 
 Να προσδιορίζουν και αναζητούν τους παροχείς υπηρεσιών για εργασίες διεθνούς 

εμπορίου (ασφάλειες, διοικητική μέριμνα, χρηματοδοτήσεις)  
 Να ερμηνεύουν τα οικονομικά μιας επιχείρησης (οικονομικό λεξιλόγιο, οικονομικά 

στοιχεία, ανάλυση μιας κατάστασης της επιχείρησης, ανάλυση ενός διαχειριστικού 

προβλήματος) 
 Να αναλύουν και να επιλέγουν εμπορικές πληροφορίες  

 Να προσδιορίζουν βασικές αρχές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Να αναπτύσσουν τη στρατηγική πωλήσεων και marketing 
 Να οργανώνουν το σχέδιο δράσης πωλήσεων και να αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 
 Να εφαρμόζουν τους κανόνες αγοραστικής συμπεριφοράς των δυνητικών πελατών 

 Να χρησιμοποιούν και να ενημερώνουν μια βάση δεδομένων εμπορικών επαφών 
 Να οργανώνουν και να αξιολογούν τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των 

πληροφοριών 
 Να υλοποιούν την παρακολούθηση της αλυσίδας τεκμηρίωσης (εισαγωγές και 

εξαγωγές) 
 Να καταρτίζουν ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των διαφόρων παροχέων υπηρεσιών 

με βάση τα καθορισμένα κριτήρια 
 Να διασφαλίζουν τη διαχείριση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών 

(Relationship Management-SRM) 

 Να παρουσιάζουν και επιδεικνύουν τα προϊόντα και υπηρεσίες 
 Να εφαρμόζουν βασικές τεχνικές προώθησης και πώλησης 

 Να επιλύουν προβλήματα μέσω τεχνικών διαπραγμάτευσης 
 Να ιεραρχούν τις επαγγελματικές προτεραιότητες  και να  καθορίζουν πλάνο 

προσωπικής εργασίας  
 Να αποκωδικοποιούν τις δυνατότητες και τις απειλές που εντοπίζονται στο περιβάλλον 

της επιχείρησης 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  Να υποστηρίζουν τον υγιή ανταγωνισμό  
 Να υιοθετούν πρακτικές προστασίας των καταναλωτών, πελατών και συνεργατών 
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 Να ευαισθητοποιούνται υπέρ ενός πολυπολιτισμικού δικτύου σχέσεων και συνεργασίας  

 

 

A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Τομέας δραστηριότητας 

4 

“Eιδικός συστημάτων 
ηλεκτρονικού εμπορίου – 

e-commerce” 

 

Εμπόριο - Πωλήσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αποτελεί ένα σχετικά νέο επάγγελμα το οποίο σχετίζεται με την είσοδο στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από 4 

διαφορετικές οπτικές γωνίες: 
1. Επιχειρήσεις: ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του 

αυτοματισμού των συναλλαγών και της ροής εργασιών 
2. Υπηρεσίες: ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία 

προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα 
εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος 

3. Απόσταση: Ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του 
internet ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση 

4. Επικοινωνία: Ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, και 

πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.    
Σε συνάφεια των παραπάνω, το πρόγραμμα αφορά στην παροχή όλων εκείνων των 

απαραίτητων γνώσεων ώστε ο ωφελούμενος να μπορεί να εργαστεί ως ειδικός συστημάτων 
ηλεκτρονικού εμπορίου ικανός να αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Νομοθεσία και κανονισμοί που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο 
2. Σύγχρονα χαρακτηριστικά και εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 

3. Οφέλη για την επιχείρηση 
4. Εργαλεία ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου 

5. Εργαλεία επεξεργασίας και προσαρμογής εικόνων και βίντεο 
6. Παράγοντες βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος 

7. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων 
8. Διασφάλιση συναλλαγών στο e-shop 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 Να περιγράφουν τα στάδια οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης ενός συστήματος 

ηλεκτρονικού καταστήματος 
 Να προσδιορίζουν τα οφέλη και τα στάδια εξέλιξης του ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Να απαριθμούν τα εργαλεία επεξεργασίας και βίντεο 
 Να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τα εργαλεία ανάπτυξης του ηλεκτρονικού 

εμπορίου 
 Να εξηγούν τους παράγοντες βελτιστοποίησης μιας μηχανής αναζήτησης 

 Να διατυπώνουν τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά μιας ασφαλούς ιστοσελίδας 
 Να κατανοούν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Να διαχειρίζονται τις πληροφορίες των προϊόντων στο σύστημα (συλλογή και 

καταχώρηση, διαμόρφωση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση) 
 Να χειρίζονται με ευχέρεια τα εργαλεία Photoshop, Premiere, Illustrator  

 Να δημιουργούν, να παραμετροποιούν και να βελτιώνουν μία ιστοσελίδα 
 Να ελέγχουν την ορθή λειτουργία του συστήματος, να επεξεργάζονται στοιχεία 

χρηστών και να εξάγουν στατιστικά στοιχεία παραγγελιών 
 Να εκτελούν μία ηλεκτρονική παραγγελία  (παραλαβή, αρχειοθέτηση, υλοποίηση, 

έλεγχος) 

 Να εφαρμόζουν οδηγίες και προδιαγραφές για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
και συναλλαγών 

 Να χρησιμοποιούν βασικές κατηγορίες πιστοποιητικών 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Να ενθαρρυνθούν σχετικά με τη σταθερά δυναμική ζήτηση του επαγγέλματος  
 Να αναλογιστούν τη σημασία που έχει η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και 

συναλλαγών στο e-shop 
 Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 

e-shop και άλλα επαγγελματικά εργαλεία που προωθούν το ηλεκτρονικό εμπόριο  
 Να ενισχύσουν την πεποίθησή τους ότι οι ηλεκτρονικές αγορές διευρύνονται 

 Να αντιληφθούν ότι οι κοινωνικές συνθήκες της ζωής επιβάλλουν στον καταναλωτή 
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να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα ηλεκτρονικά καταστήματα που προσφέρουν 

ευκολία, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, δυνατότητες σύγκρισης τιμών σε ελάχιστο χρόνο 
και ασφάλεια στις συναλλαγές. 

 

A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Τομέας δραστηριότητας 

5 

Ειδικός Συστημάτων 

Ηλεκτρονικής Προώθησης 
Εταιρικής Παρουσίας – 

Social Media Marketing 

 

Εμπόριο - Πωλήσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων γνώσεων ώστε ο 
ωφελούμενος να μπορεί ασχολείται με το ηλεκτρονικό marketing σε επιχειρήσεις και εταιρείες.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 
1. Αξιολόγηση της εταιρικής παρουσίας της επιχείρησης 
2. Έρευνα Αγοράς σε θέματα ανταγωνισμού και ηλεκτρονικής προώθησης 

3. Προώθηση της επιχείρησης μέσω των Social Media  
4. Στρατηγικές marketing στα Social Media 

5. Προβολή – διαφήμιση  
6. Κανόνες διαφημιστικής δεοντολογίας και κανονισμός GDPR 

 
 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 Να  γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες διαφημιστικής δεοντολογίας καθώς και τους 
περιορισμούς και τις απαγορεύσεις  

 Να αναγνωρίζουν τον κανονισμό GDPR 

 Να προσδιορίζουν τις διαφορετικές τεχνικές έρευνας  
 Να επιλέγουν το πλάνο επικοινωνίας μέσα από social media (Facebook, Instagram, 

Pinterest, Twitter, LinkedIn, YouTube) 
 Να προσδιορίζουν το πλάνο marketing της επιχείρησης 

 Να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες υπηρεσίες και εργαλεία προβολής 
 Να επιλέγουν κατάλληλες πλατφόρμες αποστολής e-mail και τρόπους αύξησης των 

followers 
 Να διακρίνουν τη βασική ορολογία της στρατηγικής επικοινωνίας μέσω των social 

media 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Να εφαρμόζουν τους κανονισμούς διαφημιστικής δεοντολογίας και να ελέγχουν τους 
περιορισμούς και τις απαγορεύσεις διαφήμισης  

 Να εφαρμόζουν τον κανονισμό GDPR 
 Να διεξάγουν έρευνα σχετικά με τους ανταγωνιστές σε επίπεδο διαφημίσεων, 

επισκεψιμότητας και ενεργειών 
 Να προγραμματίζουν το πλάνο επικοινωνίας μέσα από social media και να σχεδιάζουν 

μεθόδους ανάρτησης 

 Να αναλύουν και να αξιολογούν τα στατιστικά του website, των social media και των 
διαφημίσεων 

 Να διαχειρίζονται πλατφόρμες και να χρησιμοποιούν groups, forums, community 
building 

 Να αναπτύσσουν το πλάνο marketing, προβολής και διαφήμισης  
 Να διαχειρίζονται τα Google AdWords, Facebook manager, Twitter, LinkedIn 

 Να κατασκευάζουν βασικές εικόνες επικοινωνίας με marketing online εργαλεία 
 Να διαμορφώνουν λίστες και να χρησιμοποιούν πλατφόρμες αποστολής e-mail 

 Να σχεδιάζουν τρόπους αύξησης των followers στα social media 
 Να χρησιμοποιούν βασική ορολογία της στρατηγικής επικοινωνίας μέσω των social 

media 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Να υπερασπιστούν τις ευκαιρίες που παρέχουν τα social media για την προώθηση της 

εταιρικής παρουσίας 
 Να ευαισθητοποιούνται ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελατών τα οποία 

χρήζουν συγκεκριμένης προσοχής 
 Να υιοθετούν τις κατευθυντήριες αρχές της νομοθεσίας για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων 

 

 
A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τομέας δραστηριότητας 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

6 

Υπάλληλος Υποδοχής/ 

Εξυπηρέτησης πελατών 
και ανάδειξης τουριστικής 

εμπειρίας (Guest 
Experience Expert in 
Tourism)  

Τουριστικές Επιχειρήσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων γνώσεων ώστε ο 

ωφελούμενος να μπορεί να εργαστεί ως επαγγελματίας που διαχειρίζεται τη λειτουργία της 
ξενοδοχειακής μονάδας σε ότι αφορά στις κρατήσεις δωματίων, στις  εργασίες άφιξης, υποδοχής 

και αναχώρησης του πελάτη, καθώς και στην παροχή απαραίτητων πληροφοριών αναφορικά με 
τη διαμονή, τη μετακίνηση και τις πιθανές τουριστικές εμπειρίες, ώστε να ικανοποιούνται οι 
ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Υπηρεσίες και τμήματα ξενοδοχειακής μονάδας 

2. Χαρακτηριστικά και λειτουργίες των προγραμμάτων κρατήσεων 
3. Ατομική εμφάνιση 

4. Κανόνες αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον πελάτη 
5. Εξατομικευμένη και επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών 

6. Διαχείριση παραπόνων 
7. Συνεργασία με τουριστικά γραφεία 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις υπηρεσίες και τα τμήματα του ξενοδοχείου  

 Να  εξηγούν τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς, εμφάνισης και ομιλίας 
 Να περιγράφουν τη διαδικασία της κράτησης και τις βασικές λειτουργίες και το 

περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων κράτησης 
 Να κάνουν σωστή ανάλυση των ανέσεων και των εγκαταστάσεων ενός ξενοδοχείου 

 Να γνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους συμβολαίων 
 Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον πελάτη 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Να χρησιμοποιούν το σύστημα κρατήσεων μιας ξενοδοχειακής μονάδας 

 Να διαχειρίζονται το πλάνο κρατήσεων ενός καταλύματος  
 Να διαχειρίζονται έντυπα και έγγραφα όπως συμβόλαια, (check list) της υποδοχής και 

να διασφαλίζουν την ασφαλή αντιγραφή τους (back-up reports)  

 Να προωθούν τις υπόλοιπες υπηρεσίες και προϊόντα του ξενοδοχείου 
 Να συμπεριφέρονται και να μιλούν με ευγένεια και επαγγελματισμό 

 Να εφαρμόζουν βασικές αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 
πελατών 

 Να επιλύουν προβλήματα και να αντιμετωπίζουν τα παράπονα των πελατών μέσω 
τεχνικών διαπραγμάτευσης 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Να αποδέχονται ότι λειτουργούν ως η πρώτη εικόνα του ξενοδοχείου απέναντι στον 
πελάτη. 

 Να υπερασπίζονται τα τουριστικά προϊόντα του ξενοδοχείου και της ευρύτερης 
περιοχής 

 Να πείθονται για τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και την αξία της 
καλαισθησίας σε ότι αφορά στην επικοινωνία με τον πελάτη. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλα τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα θα πρέπει οριζόντια να προστεθούν 

και να συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόντιες υποχρεωτικές ενότητες των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων («Υγεία και ασφάλεια στην εργασία», «Βασικές αρχές εργατικού δικαίου», 

«Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων», «Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής 

της μη διάκρισης»). 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

α. Συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό 
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Το συμβατικό (έντυπο) εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει συμβατικό (έντυπο) εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα 

αντικείμενα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο Έργο.  

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τη θεματολογία των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και να είναι δομημένο σε εκπαιδευτικές ενότητες και υποενότητες αυτών 

(μαθησιακά αντικείμενα), με ορθή διάρθρωση για την καλύτερη κατανόησή του. 

Επιπλέον, πρέπει στο τέλος της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας να υπάρχει σύνοψη του 

υλικού.  

Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά η διάρθρωση που απαιτείται να έχει το  εκπαιδευτικό 

υλικό εκάστου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «……………………………………» 

Εκπαιδευτική ενότητα 1 «……………………………………………………..» 

 Σκοπός Εκπαιδευτικής ενότητας 1 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Εκπαιδευτικής ενότητας 1 

 Έννοιες – Κλειδιά Εκπαιδευτικής ενότητας 1 

• Εκπαιδευτική υποενότητα 1.1. 

• Εκπαιδευτική υποενότητα 1.2. 

• Εκπαιδευτική υποενότητα 1.3. 

 Σύνοψη Εκπαιδευτικής ενότητας 1 

 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικής ενότητας 1 (min 10) 

 Απαντήσεις Ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικής ενότητας 1 (σε μορφή 

παραρτήματος) 

 

Εκπαιδευτική ενότητα 2 «………………………………………» 

 Σκοπός Εκπαιδευτικής ενότητας 2 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Εκπαιδευτικής ενότητας 2 

 Έννοιες – Κλειδιά Εκπαιδευτικής ενότητας 2 

• Εκπαιδευτική υποενότητα 2.1. 

• Εκπαιδευτική υποενότητα 2.2. 

• Εκπαιδευτική υποενότητα 2.3. 

 Σύνοψη Εκπαιδευτικής ενότητας 2 

 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικής ενότητας 2 (min 10) 

 Απαντήσεις Ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικής ενότητας 2 (σε μορφή 

παραρτήματος) 

…………………………….. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «………………………………………..» 
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Εκπαιδευτική ενότητα 3 «…………………………………………….» 

 Σκοπός Εκπαιδευτικής ενότητας 1 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Εκπαιδευτικής ενότητας 1 

 Έννοιες – Κλειδιά Εκπαιδευτικής ενότητας 1 

• Εκπαιδευτική υποενότητα 3.1. 

• Εκπαιδευτική υποενότητα 3.2. 

• Εκπαιδευτική υποενότητα 3.3. 

 Σύνοψη Εκπαιδευτικής ενότητας 3 

 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικής ενότητας 3 (min 10) 

 Απαντήσεις Ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικής ενότητας 3 (σε μορφή 

παραρτήματος) 

…………………………………………………. 

Στο τέλος του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να γίνεται παράθεση των βιβλιογραφικών 

αναφορών (συμβατική και διαδικτυακή βιβλιογραφία) για τις πηγές του υλικού.  

Επιπλέον, στα εκπαιδευτικά προγράμματα, που υπάρχουν εξειδικευμένοι όροι, είναι 

χρήσιμο να υπάρχει συγκεντρωτικό «Γλωσσάρι» σημαντικών όρων και επεξήγηση αυτών.  

Γενικά, το υλικό θα πρέπει, πέρα από το κείμενο, να συμπεριλαμβάνει (ανάλογα και με την 

περίπτωση) σχετικές εικόνες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, για να είναι όσο το δυνατόν 

πιο ελκυστικό προς μελέτη και να ακολουθεί πιστά τις εκπαιδευτικές ενότητες του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Το συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, σε 

μορφή doc/pdf δακτυλογραφημένο κείμενο, με κανονικά περιθώρια, μέγεθος 

γραμματοσειράς έως 12 στιγμές και διάστιχο έως 1.5, έκτασης κατ’ ελάχιστον δύο (2) 

Σελίδων Α4 για κάθε ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης (δεν προσμετρούνται οι σελίδες, στο 

τέλος του εκπαιδευτικού υλικού, που αφορούν στην παράθεση των βιβλιογραφικών 

αναφορών καθώς και στο συγκεντρωτικό «Γλωσσάρι» σημαντικών όρων) και να καλύπτει 

πλήρως τη θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Στο συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό θα περιέχει και τις «υποχρεωτικές» ενότητες των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων («Υγεία και ασφάλεια στην εργασία», «Βασικές αρχές 

εργατικού δικαίου», «Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων», «Ενημέρωση για την 

εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης») δεν μπορεί να υπερβαίνει (σε αριθμό σελίδων) το 

10 % του συνόλου των σελίδων του συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού εκάστου 

προγράμματος. 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει συμβατικό εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα αντικείμενα 

κατάρτισης (εκπαιδευτικά προγράμματα) που περιλαμβάνονται στο Έργο. 

 

β. Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 
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Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα αντικείμενα 

κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο Έργο, το οποίο να καλύπτει πλήρως τη θεματολογία 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών 

όρων ασκεί ελέγχους σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία, την υλοποίηση, μέχρι την 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελέγχου της 

Αναθέτουσας Αρχής μεριμνά για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων με σκοπό την 

ορθή υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Το ανώτατο ωριαίο κόστος ανά ώρα θεωρητικής 

κατάρτισης προϋπολογίζεται στα 5,90 € και με βάση το προβλεπόμενο πλήθος των 

ωφελούμενων της σύμβασης (3.000), ο ανώτατος προϋπολογισμός της θεωρητικής 

κατάρτισης ανέρχεται σε 531.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (απαλλαγή εκ του νόμου).  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν 

υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο 

θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με βάση το ισχύον Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και θα εξειδικευτεί ανάλογα με το επάγγελμα και την 

ειδικότητα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποίηση ικανοτήτων - 

δεξιοτήτων, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως. 

Οι ενέργειες Πιστοποίησης θα διενεργηθούν από συνεργαζόμενους Φορείς Πιστοποίησης 

Προσώπων (Φ.Π.Π), οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024  ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει 

τον συνεργαζόμενο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων που θα αναλάβει να 

υλοποιήσει την πιστοποίηση των ωφελουμένων και να προσκομίσει σχετικό 

συμφωνητικό συνεργασίας. 

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται στην ανάπτυξη Σχημάτων Πιστοποίησης βάσει του ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ στις ειδικότητες/θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της 

Πράξης. Τα Διαπιστευμένα Σχήματα Πιστοποίησης ή θα διαθέτουν διαφορετικές 

διαβαθμίσεις ή θα αποτελούν επιμέρους διακριτά σχήματα πιστοποίησης ανά επίπεδο 

της εκάστοτε ειδικότητας. Στην ανάπτυξη ή προσαρμογή των σχημάτων πιστοποίησης θα 

ληφθούν υπόψη και τα αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης και τα προσδοκώμενα 
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μαθησιακά αποτελέσματα (οι γνώσεις- δεξιότητες- ικανότητες) ανά θεματικό 

αντικείμενο- ειδικότητα σύμφωνα με το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Η διαδικασία πιστοποίησης υπόκειται στη διαδικασία πιστοποίησης προσώπων και 

χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα. Η διαδικασία πιστοποίησης προσώπων που 

περιγράφεται και τελικά, η χορήγηση του Πιστοποιητικού στον καταρτιζόμενο μετά την 

επιτυχή αξιολόγηση των ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

του ISO/IEC 17024 / των ισχυόντων προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών, εσωτερικών 

διαδικασιών, νομοθεσίας και κανονισμών ανά σχήμα πιστοποίησης / των Οδηγιών ISC/EC 

28 και 53 / των κατευθυντήριων Οδηγιών της ΕΑ και IAF / των λοιπών άλλων εγγράφων 

και εντύπων που αφορούν κάθε συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης. 

 Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν – επί ποινή 

αποκλεισμού - να συμπεριλάβουν στην Προσφορά τους Σχήματα Πιστοποίησης  

(διαπιστευμένα, υπό διαπίστευση, μη υποβληθέντα προς διαπίστευση) για όλες τις 

ειδικότητες που αντιστοιχούν στα θεματικά αντικείμενα της παρούσας διακήρυξης. Μαζί 

με κάθε Σχήμα Πιστοποίησης πρέπει να συνυποβάλλεται σχετική «Τράπεζα» ερωτήσεων 

πιστοποίησης (κατ’ ελάχιστο 100 ερωτήσεις). 

Τα υποβαλλόμενα Σχήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν / πληρούν – τουλάχιστον - τα 

κάτωθι:  

 

Α) Για τα ήδη εγκεκριμένα σχήματα:  

1. Βεβαίωση από το ΕΣΥΔ ή έγκριση από τον ΕΟΠΠΕΠ, μέσω της οποίας θα τεκμηριώνεται 

πως η σχετική μελέτη από τον Φ.Π.Π. ικανοποιεί τις ανάλογες απαιτήσεις σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή βάσει των ζητούμενων από τον ΕΟΠΠΕΠ.  

2. Περιεχόμενο του Σχήματος Πιστοποίησης:  

 Όνομα του σχήματος και πεδίο αυτού, ανάλογα με τις ειδικότητες που αντιστοιχούν στα 
θεματικά αντικείμενα της παρούσας διακήρυξης  

 Περιγραφή των εργασιακών καθηκόντων 

 Περιγραφή των πιθανών διαβαθμίσεων - επιπέδων πιστοποίησης και περιγραφή των 
γνωστικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν στην ανωτέρω περιγραφή.  

 Περιγραφή των προσωπικών ή / και φυσικών χαρακτηριστικών του υποψηφίου (όπου 
απαιτείται) 

 Περιγραφή των προαπαιτούµενων διαδροµής πιστοποίησης (πχ εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, επίπεδο εκπαίδευσης κ.λ.π.) 

 Περιγραφή του κώδικα δεοντολογίας  

 Περιγραφή των κριτήριων για αρχική πιστοποίηση, για επαναπιστοποίηση (π.χ. βάση 
επιτυχίας, μέθοδοι και χρόνος εξέτασης κ.λ.π.)  

γ. «Τράπεζα» ερωτήσεων πιστοποίησης (min. 100 ερωτήσεις)  
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Β) Για τα σχήματα που έχουν υποβληθεί προς έγκριση / διαπίστευση αλλά δεν την έχει 

λάβει ακόμη: 

1. Αριθμός πρωτοκόλλου του υποβληθέντος φακέλου αίτησης έγκρισης / διαπίστευσης και 

το αντίγραφο του σχετικού παραβόλου (από τον ΕΣΥΔ ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή ισοδύναμο).  

2. Περιεχόμενο του Σχήματος Πιστοποίησης:  

 Όνομα του σχήματος και πεδίο αυτού, ανάλογα με τις ειδικότητες που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη  

 Περιγραφή των εργασιακών καθηκόντων  

 Περιγραφή των πιθανών διαβαθμίσεων - επιπέδων πιστοποίησης και περιγραφή των 
γνωστικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν στην ανωτέρω περιγραφή.  

 Περιγραφή των προσωπικών ή / και φυσικών χαρακτηριστικών του υποψηφίου (όπου 
απαιτείται)  

 Περιγραφή των προαπαιτούµενων διαδροµής πιστοποίησης (πχ εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, επίπεδο εκπαίδευσης κ.λ.π.)  

 Περιγραφή του κώδικα δεοντολογίας  

 Περιγραφή των κριτήριων για αρχική πιστοποίηση, για επαναπιστοποίηση (π.χ. βάση 
επιτυχίας, μέθοδοι και χρόνος εξέτασης κ.λ.π.)  

γ. «Τράπεζα» ερωτήσεων πιστοποίησης (min. 100 ερωτήσεις)  

Γ) Για τα σχήματα που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί προς έγκριση (στον ΕΣΥΔ ή τον ΕΟΠΠΕΠ 

ή ισοδύναμο):  

1. Περιεχόμενο του Σχήματος Πιστοποίησης:  

 όνομα του σχήματος και πεδίο αυτού, ανάλογα με τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα Διακήρυξη  

 Περιγραφή των εργασιακών καθηκόντων  

 Περιγραφή των πιθανών διαβαθμίσεων - επιπέδων πιστοποίησης και περιγραφή των 
γνωστικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν στην ανωτέρω περιγραφή.  

Εφ’ όσον υπάρχουν και στον βαθμό που υπάρχουν:  

 Περιγραφή των προσωπικών ή / και φυσικών χαρακτηριστικών του υποψηφίου (όπου 
απαιτείται)  

 Περιγραφή των προαπαιτούµενων διαδροµής πιστοποίησης (πχ εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, επίπεδο εκπαίδευσης κ.λ.π.)  

 Περιγραφή του κώδικα δεοντολογίας 

 Περιγραφή των κριτήριων για αρχική πιστοποίηση, για επαναπιστοποίηση (π.χ. βάση 
επιτυχίας, μέθοδοι και χρόνος εξέτασης κ.λ.π.) 

β. «Τράπεζα» ερωτήσεων πιστοποίησης (min. 100 ερωτήσεις) (η υποβολή της «Τράπεζας» 

ερωτήσεων ΔΕΝ είναι προαιρετική).  

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, τα Σχήματα Πιστοποίησης (διαπιστευμένα, υπό 

διαπίστευση ή σε διαδικασία σχεδιασμού και υποβολής προς έγκριση) που θα προτείνει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του για την υλοποίηση των ενεργειών 

πιστοποίησης των καταρτισθέντων, πρέπει να συνάδουν αφενός με τις ειδικότητες 
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αφετέρου με το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου. Εξετάζεται η ουσιαστική συνάφεια του κάθε σχήματος 

σε σχέση με τις εργασίες, εργασιακά καθήκοντα, τις γνώσεις και δεξιότητες/ικανότητες που 

αποκτάει ο καταρτιζόμενος. Ένα προτεινόμενο Σχήμα από τον υποψήφιο Ανάδοχο δύναται 

να αποκλίνει λεκτικά από τους ενδεικτικούς προτεινόμενους τίτλους με τη προϋπόθεση ότι 

ικανοποιεί την αναγκαία συνθήκη κάλυψης του γνωστικού περιεχομένου σε επίπεδο 

εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων.  

Ειδικότερα, η διαδικασία Πιστοποίησης των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν την 

κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους, που θα καλύπτουν όλες 

τις ενότητες της κατάρτισης. 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης δύναται να παρέχεται και διαδικτυακά με on 
line επιτήρηση (teleproctoring) με σχετική έγκριση ΕΣΥΔ. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η συσχέτιση των επιλεγέντων προγραμμάτων 

κατάρτισης και των εργασιακά Καθηκόντων/Γνώσεων Δεξιοτήτων  που θα αποκτήσουν με 

βάση το αντίστοιχο Σχήμα Πιστοποίησης.  

 

A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 

Στέλεχος Διαχείρισης και 

Εμπορίας Βιολογικών 
Προϊόντων 

Αφορά τους εργαζομένους που ασχολούνται με τα βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με τους 

κανόνες ελέγχου και πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής. Ελέγχουν την παραγωγή και 
εμπορία των προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά, κ.α.) και επιμελούνται εργασίες όπως 

αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά πρώτων υλών και προϊόντων.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς βιολογικών προϊόντων σε σχέση με τη νομοθεσία που διέπει 
τα βιολογικά προϊόντα. Εποπτεύει τις διαδικασίες διάκρισης βιολογικών από συμβατικά προϊόντα 

και ελέγχει τους κατάλληλους πιστοποιημένους παραγωγούς.  
Επιμελείται τις διαδικασίες συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφορών των προϊόντων και 

φροντίζει για την καταλληλότητα των συνθηκών ( π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, 
αερισμός). Αναλύει και αξιολογεί μέσω έρευνας αγοράς την ζήτηση των προϊόντων από το 

καταναλωτικό κοινό και επεξεργάζεται στατιστικά δεδομένα των πωλήσεων των προϊόντων. 
Επιπλέον, φροντίζει για την τήρηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών αναφορικά με τις 
εμπορικές συναλλαγές και σχεδιάζει στρατηγικές προώθησης των προϊόντων μέσω 

προσεγγίσεων Marketing.   
 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

Γνωρίζει τη διαδικασία βιολογικής παραγωγής και τα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης των 

βιολογικών από τα συμβατικά προϊόντα.  
Προσδιορίζει τις αρχές μάρκετινγκ αγροδιατροφικών και βιολογικών προϊόντων 

Κατανοεί και εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση και εμπορία των 
βιολογικών προϊόντων καθώς και τα συστήματα πιστοποίησης τους 

Κατανοεί την  νομοθεσία που διέπει την υγιεινή και ασφάλεια  στην εργασία 
Διαχειρίζεται τις πωλήσεις των αγροδιατροφικών και βιολογικών προϊόντων  

Αναγνωρίζει σύγχρονες τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών και επιμελείται τις στρατηγικές 
εμπορίας των προϊόντων  
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Αξιοποίηση συνέπειας και πρωτοβουλίας 

Ενίσχυση καλαισθησίας και δημιουργικότητας 

Παρακίνηση της συνεργατικότητας  και της ομαδικής εργασίας 

Ενίσχυση δεξιοτήτων όπως κριτική σκέψη και πρωτοβουλίας 

Ενίσχυση τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας με πελάτες και συναδέλφους 

Καλλιέργεια διακριτικών χειρισμών και ευαισθητοποίηση υπέρ της πολυπολισμικότητας 

Ενίσχυση δεξιοτήτων επίτευξης στόχων   
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A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2 
Στέλεχος Διαχείρισης 

Ασφάλειας και Ποιότητας 
Τροφίμων  

Αφορά στελέχη που είναι αρμόδια για την εδραίωση αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης 
της ποιότητας και της ασφάλειας, την πραγματοποίηση ελέγχων και αναλύσεων για την 
παρακολούθηση των παραμέτρων ασφάλειας και ποιότητας στο σύνολο της αλυσίδας 

παραγωγής τροφίμων, την προαγωγή της ασφάλειας και της ποιότητας. Απασχολούνται σε 
βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μικρές μονάδες παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, τροφίμων 

και ποτών ως στελέχη ελέγχου ποιότητας και τυποποίησης και συμμετέχουν  στα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας (έλεγχος  ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων) ενώ συμμετέχουν σε 

επιτροπές ελέγχων από φορείς πιστοποίησης. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Γνωρίζει  τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων 

Προσδιορίζει  τις διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων καθώς και των τεχνικών 

συντήρησης και αποθήκευσής τους  

Ελέγχει τήρηση προδιαγραφών συντήρησης και αποθήκευσης των προϊόντων  

Ελέγχει εγκαταστάσεις , δομές και εξοπλισμό 

Αξιολογεί την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου ασφάλειας τροφίμων 

Επικαιροποιεί τα συστήματα ποιότητας της επιχείρησης 

Συντάσσει εκθέσεις, αναλύσεις και αξιολογήσεις  ελέγχων διαδικασίας και προϊόντων  

Συντονίζει την ομάδα που ασχολείται με την διαδικασία ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας  

 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

Γνωρίζει βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων και αγροδιατροφικών προϊόντων  
Αναγνωρίζει βασικά συστήματα ποιότητας τροφίμων και συμβάλλει στη διασφάλιση των 

κατάλληλων κριτηρίων και παραμέτρων ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων 
Διαχειρίζεται τα συστήματα ασφάλειας και ποιότητας  

Γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας  
Εξειδίκευση  

Γνωρίζει ειδικά θέματα (νομοθεσία, συστήματα ποιότητας) αναφορικά με αγροδιατροφικά 
προϊόντα ή/και προϊόντα κρεατοβιομηχανίας 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Διαχειρίζεται με διακριτικότητα και αξιοπιστία ζητήματα της επιχείρησης/ φορέα/οργανισμού  

Διαθέτει δεξιότητες αντίληψης και συνθετικής σκέψης  
Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Προγραμματίζει με συνέπεια, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη τις εργασίες και τα projects  της 
επιχείρησης/ φορέα/οργανισμού 

Διαχειρίζεται με ευελιξία και διακριτικότητα παράπονα, συγκρούσεις και εντάσεις μεταξύ 
συνεργατών ή/και πελατών 
 

 

A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Πωλητής- Στέλεχος 

εξαγωγικού- διεθνούς 
εμπορίου  

Αφορά εξειδικευμένα στελέχη -  πωλητές, ικανά να εκτελούν εργασίες  εξυπηρέτησης και 

πώλησης, σε χώρες του εξωτερικού και να επιδιώκουν τη  διασύνδεση εμπορικών συναλλαγών 
μεταξύ χωρών, και τις εξαγωγικές δραστηριότητες και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Διαχειρίζεται τις εμπορικές συναλλαγές της επιχείρησης/ φορέα/οργανισμού διασφαλίζοντας τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και τηρώντας  το νομοθετικό δίκαιο που διέπει τις πωλήσεις/ 

συναλλαγές σε χώρες του εξωτερικού. Εφαρμόζει τις στρατηγικές - προσεγγίσεις μέσω 
Marketing και διατηρεί ενημερωμένο το πελατολόγιο της επιχείρησης. Διεξάγει  έρευνα αγοράς 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων πελατών/ καταναλωτών και τις προσωπικές 
ανάγκες τους. Πληροφορείται για τις τάσεις του διεθνούς εμπορίου και χρησιμοποιεί σύγχρονες 

μορφές δικτύωσης με τις χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, επιμελείται το σχεδιασμό, εξέλιξη και 
προώθηση νέων προϊόντων στις χώρες του εξωτερικού.  

 Γνωρίζει τη νομοθεσία που διέπει τις επιχειρήσεις στις χώρες του εξωτερικού  
Προσδιορίζει κατάλληλες τεχνικές προώθησης, πώλησης και marketing των προϊόντων 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
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ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Κατανοεί τις αγορές και τις καταναλωτικές συμπεριφορές των πελατών/ ενδιαφερόμενων 

Διαχειρίζεται τους πόρους, τα μέσα και τις στρατηγικές σε σχέση με την αγορά στις χώρες του 
εξωτερικού 

Αναγνωρίζει αποτελεσματικές τεχνικές και μεθόδους λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 
Διαχειρίζεται πιθανές συγκρούσεις, παράπονα και εντάσεις μεταξύ της επιχείρησης και των 

αγοραστών/καταναλωτών   

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Διαχειρίζεται με διακριτικότητα και αξιοπιστία ζητήματα της επιχείρησης/ φορέα/οργανισμού  
Προγραμματίζει με συνέπεια, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη τις εργασίες και τα projects της 

επιχείρησης/ φορέα/οργανισμού 
Διαχειρίζεται με ευελιξία και διακριτικότητα τα προβλήματα ενώ επιδιώκει την τήρηση των 

διαδικασιών  
Παρακινεί την συνεργατικότητα, οργανωτικότητα και την ευελιξία 

 

 

A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Ειδικός συστημάτων 
ηλεκτρονικού εμπορίου – 
e-commerce 

 

Αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου όπως 
διαφημιστικές εταιρείες, πωλήσεις εμπορικών επιχειρήσεων και οργανισμών και ηλεκτρονικά 

καταστήματα  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Διαχειρίζεται τις εργασίες του καταστήματος  μέσω  του ηλεκτρονικού εμπορίου και αξιοποιεί τις 
εικόνες και βίντεο της εκάστοτε εταιρείας και των προϊόντων της. Επιμελείται την προώθηση των 
προϊόντων της εταιρείας  γνωρίζοντας τους περιορισμούς και τη δεοντολογία που σχετίζεται με 

την αγορά ενώ φροντίζει για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. Επιπλέον, γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο.  

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

Γνωρίζει την πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα αξιοποίησης του  
Επεξεργάζεται τα διάφορα εργαλεία εικόνας και ήχου  
Διασφαλίζει τις συναλλαγές και τα προσωπικά δεδομένα υπέρ τρίτων 

Γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο 
  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Διαχειρίζεται με διακριτικότητα και αξιοπιστία ζητήματα της επιχείρησης/ φορέα/οργανισμού  

Προγραμματίζει με συνέπεια, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη τις εργασίες και τα projects της 
επιχείρησης/ φορέα/οργανισμού 

Διαχειρίζεται με ευελιξία και διακριτικότητα τα προβλήματα ενώ επιδιώκει την τήρηση των 
διαδικασιών  
Παρακινεί την συνεργατικότητα, οργανωτικότητα και την ευελιξία 

  

 

A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Ειδικός Συστημάτων 
Ηλεκτρονικής Προώθησης 

Εταιρικής Παρουσίας – 
Social Media Marketing 

 

Αφορά τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό marketing σε επιχειρήσεις και 
εταιρείες  

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Τα εργασιακά καθήκοντα περιλαμβάνουν τη διερεύνηση της αγοράς σε σχέση με τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις που κινούνται στο ίδιο πεδίο αναφορικά με τη θεματολογία και το περιεχόμενο των 

αναρτήσεων και των διαφημίσεων στα social media. Επιμελείται την ανάλυση οικονομικών και 
στατιστικών στοιχείων μέσω διάφορων πλατφόρμων και διαμορφώνει τη στρατηγική 

επικοινωνίας στα social media. Ελέγχει και προωθεί αναρτήσεις σε social media, δημιουργεί 
διαφημιστικά κείμενα και συμμετέχει σε ομάδες και forums.  

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
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ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

Γνωρίζει κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) 

Κατανοεί και εφαρμόζει τους περιορισμούς που σχετίζονται με το διαφημιστικό πεδίο στα social 
media 

Marketing 
Προβάλλει διαφημίσεις στα social media  
Δημιουργεί πρότυπα επικοινωνίας με τα κατάλληλα εργαλεία  

Συντονίζει τα μέλη της ομάδας και τη στρατηγική επικοινωνίας με τρίτους 
Γνωρίζει όλες τις μεθόδους ανάρτησης στα social media  

  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Αξιοποίηση συνέπειας και πρωτοβουλίας 

Ενίσχυση καλαισθησίας και δημιουργικότητας 

Παρακίνηση της συνεργατικότητας  και της ομαδικής εργασίας 

Ενίσχυση δεξιοτήτων όπως κριτική σκέψη και πρωτοβουλίας 

Ενίσχυση τεχνικών αποτελεσματικής επικοινωνίας με πελάτες 

Καλλιέργεια διακριτικών χειρισμών και ευαισθητοποίηση υπέρ της πολυπολισμικότητας 

 

 

A/A 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Υπάλληλος Υποδοχής/ 

Εξυπηρέτησης και 
εξειδίκευση Εξυπηρέτηση 
πελατών και ανάδειξη 

τουριστικής εμπειρίας 
(Guest Experience Expert 

in Tourism)  

Αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που εξασφαλίζει την αποτελεσματική διεκπεραίωση των 

εργασιών άφιξης – υποδοχής- αναχώρησης του πελάτη καθώς και των υπηρεσιών παροχής 
διευκολύνσεων & πληροφοριών ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και επιθυμίες αυτού 

αναφορικά με τη διαμονή, τη μετακίνηση και τις πιθανές τουριστικές εμπειρίες 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Ο Υπάλληλος Υποδοχής διαχειρίζεται τις κρατήσεις υπνοδωματίων και περιγράφει τις παροχές 

(εγκαταστάσεις, ανέσεις) του ξενοδοχείου. Συντονίζει τη λειτουργία του τμήματος υποδοχής ενώ 
δύναται να ενημερώνει τους πελάτες για τα τουριστικά σημεία και αξιοθέατα της περιοχής 

εμβέλειας του ξενοδοχείου. Διεκπεραιώνει διοικητικές εργασίες (κρατήσεις μέσω πληροφοριακών 
συστημάτων, συνάλλαγμα)  και συντονίζει συμφωνίες – συμβόλαια μεταξύ ξενοδοχείων και 

τουριστικών γραφείων. 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

Να γνωρίζουν τους κανόνες εμφάνισης και κατάλληλου λεξιλογίου  

Να κατανοούν τα πληροφοριακά συστήματα κρατήσεων  

Να περιγράφουν τη διαδικασία αναφορικά με τις συμφωνίες μεταξύ ξενοδοχείου και τουριστικών 
γραφείων 

Να αναγνωρίζουν κατάλληλες τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας  

Να προσδιορίζουν τους διαφορετικούς τρόπους πληρωμής 

Να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην πολυπολιτισμικότητα 

Να αναγνωρίζουν κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης παραπόνων 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Να αναπτύξουν δεξιότητες κρίσης και επίλυσης προβλημάτων  

Να ενισχύσουν την ενεργητική ακρόαση & συναισθηματική νοημοσύνη 

Να οργανώσουν αποτελεσματικά τις εργασίες τους τμήματος υποδοχής ( αρχειοθέτηση, 

παρακολούθηση και έλεγχος συστήματος κρατήσεων)  

Να υπολογίζουν το χρόνο και να προασπίζονται την συνεργατικότητα 

 

 

Ειδικοί όροι υλοποίησης πιστοποίησης: 
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1. Πριν την έναρξη των ενεργειών πιστοποίησης και ειδικότερα το αργότερο δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή του πρώτου τμήματος εξετάσεων πιστοποίησης 

ο Ανάδοχος υποβάλει το επίσημο πεδίο διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων 

(εφεξής ΦΠΠ) όπου θα πρέπει υποχρεωτικώς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό οι 

διαπιστεύσεις των σχημάτων ή υποσχημάτων πιστοποίησης για τις δώδεκα (12) θεματικές 

ειδικότητες που αντιστοιχούν στα αντικείμενα κατάρτισης. Επιπλέον υποβάλλει και τους 

Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης των διαπιστευμένων σχημάτων πιστοποίησης για τις 

δώδεκα (12) θεματικές ειδικότητες που αντιστοιχούν στα αντικείμενα κατάρτισης. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την λήξη 

του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης να διενεργεί την αρχική εξέταση πιστοποίησης των 

καταρτισθέντων εργαζομένων. 

3.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την 

ημερομηνία διεξαγωγής της αρχικής εξέτασης να:  

 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης  

 έχει εκδώσει και παραδώσει στους επιτυχόντες ωφελούμενους τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά  

 έχει αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις 
πιστοποίησης καθώς και τα αντίγραφα των εκδοθέντων πιστοποιητικών των 
επιτυχόντων. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί την επαναληπτική εξέταση το αργότερο  δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή των βεβαιώσεων 

συμμετοχής ωφελουμένων της αρχικής εξέτασης, οι οποίοι δεν είχαν επιτυχές αποτέλεσμα 

ή δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην αρχική εξέταση. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την 

ημερομηνία διεξαγωγής της επαναληπτικής εξέτασης να:  

 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης  

 έχει εκδώσει και παραδώσει στους ωφελούμενους επιτυχόντες τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά  

 έχει αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις βεβαιώσεις συμμετοχής σε 
επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και τα αντίγραφα των εκδοθέντων 
πιστοποιητικών των επιτυχόντων. 

Σημειώνεται εμφατικά ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα,  να μεταβάλλει το 

χρονικό σημείο της υποχρέωσης του Αναδόχου για την διενέργεια των εξετάσεων 

πιστοποίησης όπως περιγράφονται ως άνω μειώνοντας τους χρόνους υποχρέωσης του 

για την διενέργεια των εξετάσεων (αρχική ή και επαναληπτική) κατ΄ εύλογο χρονικό 

διάστημα. 

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ή σε αντίθετη περίπτωση να εξασφαλίζει ο ίδιος με δική 

του δαπάνη, επαρκή αριθμό εξεταστικών δομών. Οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν από 

τον Ανάδοχο προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων της 
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παρούσας πρέπει να έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 

να διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια εκπαιδευτηρίου, πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου καθώς επίσης και προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, 

σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός” και τις 

Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

«Σχεδιάζοντας για Όλους», η δε δυναμικότητα τους να είναι τέτοια που καθιστά εφικτή την 

τήρηση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.  

7. Οι εξετάσεις πιστοποίησης (αρχική εξέταση) θα διενεργούνται υποχρεωτικά στις πόλεις 

όπου υλοποιήθηκαν τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι που δεν 

είχαν επιτυχία στο αποτέλεσμα της αρχικής εξέτασης πιστοποίησης ή δεν μπόρεσαν να 

συμμετάσχουν στην αρχική εξέταση, μπορούν να συμμετέχουν άπαξ σε νέα διαδικασία 

πιστοποίησης (επαναληπτική εξέταση). Η επαναληπτική εξέταση δεν διενεργείται 

υποχρεωτικά στην πόλη όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης αλλά δύναται να 

διενεργηθεί στην διοικητική πρωτεύουσα της Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το 

πρόγραμμα κατάρτισης.  

8. Το σύνολο των ωφελούμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 

πιστοποίησης. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά 

(επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων 

κατά την πρώτη εξέταση. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες 

διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον 

ΕΟΠΠΕΠ. 

9. Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις 

πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συμβεβλημένο με τον Δικαιούχο Φορέα 

Πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα 

πιστοποίησης βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης η οποία θα πρέπει να 

φέρει υποχρεωτικώς τον τίτλο του θεματικού αντικειμένου για το οποίο διενεργήθηκαν 

εξετάσεις, ημερομηνία εξέτασης, ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα.  

10. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες και διατηρεί την ευθύνη της αποστολής 

και παραλαβής των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες της εξεταστικής διαδικασίας 

(αρχικής και επαναληπτικής). 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: To ανώτατο προϋπολογιζόμενο μοναδιαίο κόστος πιστοποίησης 

ανά ωφελούμενο ανέρχεται σε 120,0 € (για την αρχική εξέταση και την επανεξέταση) και με 

βάση το προβλεπόμενο πλήθος των ωφελούμενων της σύμβασης (600), ο ανώτατος 

προϋπολογισμός των υπηρεσιών πιστοποίησης ανέρχεται σε 72.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

(απαλλαγή εκ του νόμου). 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 150 ΩΡΩΝ 

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

37 
 

Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ του κάθε 

ωφελούμενου και θα διακρίνεται, όπως και η θεωρητική κατάρτιση, από σαφώς 

καθορισμένους μαθησιακούς στόχους, με απώτερο σκοπό να βοηθά τον καταρτιζόμενο 

στην εύρεση κατάλληλης εργασίας μετά το πέρας αυτής, αλλά και να συμπληρώνει τη 

θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή και εμπέδωση των διδαχθέντων στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ειδικότερα, αφορά στην τοποθέτηση 600 ωφελουμένων για 150 

ώρες έκαστος/η, κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης, σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

Η αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης αφορά αποκλειστικά στον πάροχο κατάρτισης και όχι τις 

επιχειρήσεις στις οποίες θα προωθηθούν οι ωφελούμενοι για την πρακτική τους άσκηση. 

Το κόστος της πρακτικής άσκησης παρέχεται στον φορέα πρακτικής άσκησης, το επίδομα 

πρακτικής άσκησης παρέχεται στον ωφελούμενο, ενώ οι επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν καμία 

αμοιβή. 

Η προσέγγιση και εξεύρεση των επιχειρήσεων για την τοποθέτηση των ωφελουμένων για 

την πρακτική τους άσκηση και η σύζευξη ωφελούμενου-επιχείρησης θα γίνεται από τον 

Ανάδοχο, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλες τις επιχειρήσεις που θα 

καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων. 

Η πρακτική άσκηση  θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». 

Ειδικότερα: 

- Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε θέσεις πρακτικής 
άσκησης επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε 
το πρόγραμμα κατάρτισης. 

- Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τους ανέργους δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Επιτρέπεται η διαλειμματική υλοποίηση της πρακτικής 
άσκησης, αναλόγως του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης. 

- Η καταληκτική ώρα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης καθορίζεται στις σχετικές 
προκηρύξεις και συναρτάται με το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής 
άσκησης. 

- Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ο επιφορτισμένος με το έργο της εποπτείας της 
πρακτικής άσκησης (επόπτης πρακτικής) κρίνεται σκόπιμο να είναι ενταγμένος στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή να τεκμηριώνεται επαρκώς η μη 
ένταξή του. Δεν είναι απαραίτητη η ένταξη στο συγκεκριμένο μητρώο των Εργασιακών 
Υπεύθυνων/Υπεύθυνων πρακτικής άσκησης, που αναλαμβάνουν το έργο αυτό εκ 
μέρους των επιχειρήσεων πρακτικής, εφόσον υπάρχει επόπτης πρακτικής. 

 

Στα καθήκοντα του Επόπτη πρακτικής άσκησης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

 Η παρακολούθηση και η εποπτεία της ορθής υλοποίησης της πρακτικής άσκησης 
κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά ανά βδομάδα, 

 Η καθοδήγηση και η υποστήριξη των καταρτιζομένων πριν αλλά και κατά την 
διάρκεια υλοποίησής της στις επιχειρήσεις. Η εποπτεία αυτή θα πρέπει να γίνεται 
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τακτικά, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ανά επιχείρηση διεξαγωγής 
της πρακτικής άσκησης. 

 Η συνεργασία του με τον Εργασιακό Υπεύθυνο/Υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης, 
που ορίζεται από την επιχείρηση. 

 

Στα καθήκοντα του Εργασιακού Υπεύθυνου / Υπεύθυνου πρακτικής άσκησης, που ορίζεται 

από  την    επιχείρηση    και    συνεργάζεται    με    τον    Επόπτη    πρακτικής    άσκησης, 

περιλαμβάνονται: 

 Ο   καθορισμός   των   αντικειμένων   της   απασχόλησης   των   ωφελούμενων   της 
πρακτικής άσκησης, 

 Η τήρηση δελτίου παρακολούθησης του αντικειμένου της  πρακτικής για κάθε 
ωφελούμενο και για όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, 

 Η  υποβολή  προτάσεων  στη  διεύθυνση  της  επιχείρησης  για  τη  βελτίωση της 
εκπαίδευσης των ωφελούμενων, 

 Η συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου για κάθε ωφελούμενο, στο οποίο θα 
αξιολογείται η ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον της επιχείρησης, το ενδιαφέρον 
του για το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης κ.λπ. 

- Οι εργασιακοί υπεύθυνοι/υπεύθυνοι πρακτικής άσκησης μπορούν να είναι στελέχη 
της επιχείρησης συνδεόμενοι με οιαδήποτε εργασιακή σχέση με την επιχείρηση ή 
ιδιοκτήτες – διευθύνοντες σύμβουλοι της επιχείρησης. 

- Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν πρέπει να ταυτίζονται με 
παρόχους κατάρτισης και  δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού 
τους, από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης και για όσο διάστημα 
διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει 
μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να 
διατηρείται σταθερός υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι 
στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά 
ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι 
κάτωθι περιπτώσεις: 

 Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον 
εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε 
αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν 
γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρο 5 του Ν. 
2112/1920). 

 Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο 
λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ. 

 Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η 
λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος. 

Για την βέλτιστη αποτελεσματικότητα της πρακτικής άσκησης, η κατωτέρω αναλογία 

απασχολουμένων- καταρτιζομένων θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής 

άσκησης στο πλαίσιο του παρόντος  έργου.   
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Σε περίπτωση που η προσφορά των θέσεων πρακτικής άσκησης υπερβαίνει τον αριθμό των 
ωφελουμένων της Πράξης, και για την ισότιμη συμμετοχή των επιχειρήσεων χωρίς 
διακρίσεις, θα επιμερισθούν οι θέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας ενιαίο 
ποσοστό για όλες τις επιχειρήσεις επί του αριθμού των θέσεων που η καθεμία θα έχει 
προσφέρει. Το ποσοστό αυτό θα προκύπτει από το κλάσμα:  Συνολικός αριθμός 
ωφελούμενων/Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων. Σε δεύτερη προτεραιότητα, 
όταν απαιτείται, θα χρησιμοποιείται ως κριτήριο η σειρά με βάση την ημερομηνία και ώρα 
υποβολής της αίτησης της επιχείρησης. 

 

Εναλλακτικά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως εφαρμογή μέτρων 
αποστασιοποίησης, περιορισμού της  λειτουργίας των επιχειρήσεων και 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς πανδημίας ή  άλλων 
έκτακτων καταστάσεων, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η 
ποιοτική υλοποίηση  της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, επιτρέπεται η 
πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στις δομές  του Αναδόχου ή μέσω 
τηλεκατάρτισης. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αξιοποιούνται τεχνικές όπως  
μελέτες  περίπτωσης  (case  studies),  παιχνίδια  ρόλων  (role  playing)  ή  
προσομοιώσεις  πραγματικών  επαγγελματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών 
(project-based learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση  και άλλες ενεργητικές  
παιδαγωγικές τεχνικές,  κατάλληλες  για ενηλίκους ή λογισμικά  προσομοιώσεων  
και λογισμικά εξάσκησης και εμπέδωσης.   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών 

όρων ασκεί ελέγχους σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία, την υλοποίηση, μέχρι την 

ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα το αρμόδιο όργανο ελέγχου της 

Αναθέτουσας Αρχής μεριμνά για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων με σκοπό την 

ορθή υλοποίηση της διαδικασίας πρακτικής άσκησης. 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο ωριαίο κόστος ανά ώρα 

πρακτικής άσκησης καθορίζεται στα 2,20 € και με βάση το προβλεπόμενο πλήθος των 

ωφελούμενων της σύμβασης (600), ο ανώτατος προϋπολογισμός της πρακτικής άσκησης 

ανέρχεται σε 198.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (απαλλαγή εκ του νόμου).  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ   

ΑΣΚΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1-5 Ίσος του αριθμού των απασχολούμενων 

6-10 Ίσος με το 80% του αριθμού των απασχολούμενων 

11-50 Ίσος με το 70% του αριθμού των απασχολούμενων 

51-70 Έως 35 άτομα 

71-250 Ίσος με το 50% του αριθμού των απασχολούμενων 

251-418 Έως 125 άτομα 

>418 Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολούμενων 
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2.5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

2.5.1. Γενικά Παραδοτέα Έργου 

Μετά την κατακύρωση του Έργου και την υπογραφή της Σύμβασης, για τη πιστοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, τα 

παρακάτω Παραδοτέα: 

α. Πριν την έναρξη του έργου 

Το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών πριν την έναρξη του Έργου ο Ανάδοχος 

οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

1. Τη Δήλωση ‘Έναρξης του Έργου 

2. Τη Δήλωση Ορισμού της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην Τεχνική 

προσφορά 

β. Κατά την υλοποίηση του έργου 

Το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη συμπλήρωση κάθε 

ημερολογιακού μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, Μηνιαία Δελτία προόδου φυσικού αντικειμένου. Τα ως άνω Μηνιαία 

Δελτία, υποβάλλονται έως την ολοκλήρωση του Έργου. Τα ως άνω Μηνιαία Δελτία που 

υποβάλλονται από τον ανάδοχο υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 

γ. Με τη λήξη του έργου:  

Μετά την ολοκλήρωση του Έργου ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 
δεκαπέντε ημερολογιακών (15) ημερών, την Έκθεση Υλοποίησης Έργου, η οποία θα 
περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου για όλες τις 
δράσεις του έργου (συμβουλευτική-κατάρτιση-πρακτική άσκηση-πιστοποίηση). 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προς τον ανάδοχο σχόλια και 

παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων παραδοτέων και να ζητήσει από τον ανάδοχο τη 

συμπλήρωση ή διόρθωση των παραδοτέων που υπέβαλε. Μπορεί επίσης να ζητήσει από 

τον ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία για την τεκμηρίωση του 

περιεχομένου των παραδοτέων. 

 
Τα ως άνω γενικά παραδοτέα του έργου και ο χρόνος παράδοσής του αποτυπώνεται 
σχηματικά στον κάτωθι πίνακα:  
 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τη Δήλωση ‘Έναρξης του Έργου 
2. Τη Δήλωση Ορισμού της Ομάδας 
Έργου, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην 
Τεχνική προσφορά 

Πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την έναρξη του 
Έργου 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Μηνιαία Δελτία Προόδου Φυσικού 
Αντικειμένου του Έργου 

Πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες από την 
συμπλήρωση κάθε 
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ημερολογιακού μήνα. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

 
Έκθεση Υλοποίησης Έργου 

Δεκαπέντε  (15) ημέρες 
μετά την ολοκλήρωση του 
έργου. 

 
2.5.2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α. Επιμέρους παραδοτέα Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

 

1. Πριν την έναρξη της Συμβουλευτικής, ο Ανάδοχος υποβάλλει: 

 Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής 

 Πρόσκληση για Συμβούλους 

 Μητρώο Συμβούλων 

 Συμφωνητικά Συμβούλων 

 Υποστηρικτικό υλικό και αναλυτικός οδηγός για Συμβούλους  

 Αναλυτικός οδηγός ωφελούμενων 
 

2. Πριν την υλοποίηση εκάστης συνεδρίας (το αργότερο εντός δύο (2) ημερολογιακών 

ημερών πριν την υλοποίησή της), ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως υποβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα κάτωθι:  

2.1. Τη Δήλωση ‘Έναρξης της συνεδρίας, η οποία θα περιλαμβάνει :  

 Το ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου 

 Το ονοματεπώνυμο του Συμβούλου  

 Τη μέθοδο υλοποίησης της συνεδρίας (διά ζώσης / εξ αποστάσεως)  

 Τη Δομή υλοποίησης της συνεδρίας (για τις διά ζώσης συνεδρίες)  

 Την ημερομηνία και ώρα υλοποίησης της συνεδρίας  
2.2. Βιογραφικό Σημείωμα του Συμβούλου που θα υλοποιήσει τη συνεδρία 

[υποβάλλεται άπαξ] 

2.3. Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης/συνεργασίας για τη Δομή υλοποίησης της 

συνεδρίας (για τις διά ζώσης συνεδρίες – σε περίπτωση υλοποίησης της συνεδρίας 

εκτός των Δομών του Αναδόχου) [υποβάλλεται άπαξ].  

 

    3. Κατά την πρώτη ατομική συνεδρία  ο Ανάδοχος οφείλει να συλλέγει το 
συμπληρωμένο από τον ωφελούμενο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου στην Πράξη  και να το 
εισάγει στο  πληροφοριακό σύστημα του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι υπεύθυνο 
για τον τελικό έλεγχο του Δελτίου Εσόδου και την οριστική υποβολή του.  
 
 4. Μετά την υλοποίηση εκάστης συνεδρίας, (το αργότερο εντός δύο (2) ημερολογιακών 

ημερών  μετά την υλοποίησή της) ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως υποβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα κάτωθι: 

        4.1. Έντυπο αποτύπωσης και ολοκλήρωσης της συνεδρίας 
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        4.2. Δελτία Υλοποίησης Συνεδριών (υπογεγραμμένα έντυπα από τους ωφελούμενους 

και τους Συμβούλους για τις διά ζώσης συνεδρίες ή ψηφιακά ισοδύναμα για τις εξ 

αποστάσεως συνεδρίες)  

 

5. Μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας της Συμβουλευτικής ανά τμήμα κατάρτισης (το 

αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωσή της) , ο Ανάδοχος 

υποβάλλει: 

5.1. Έκθεση Υλοποίησης της Ενέργειας της Συμβουλευτικής   

5.2. Ατομικούς Φάκελους των ωφελουμένων οι οποία θα περιέχουν συγκεντρωτικά 

όλα τα παραδοτέα των συνεδριών των ωφελουμένων μεταξύ των οποίων και τα 

ατομικά σχέδια δράσης (στα οποία περιλαμβάνονται οι  Εκθέσεις αποτελεσμάτων 

(reports) των ψυχομετρικών εργαλείων και των διαγνωστικών τεστ που θα 

χρησιμοποιηθούν ανά συνεδρία Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής και βιογραφικό 

σημείωμα ωφελούμενων). 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως διατηρεί τους Ατομικούς Φακέλους σε ψηφιακή μορφή στο 

ΟΣΣ του Έργου). 

 

Β. Επιμέρους παραδοτέα θεωρητικής κατάρτισης 

 

1. Πριν την έναρξη κάθε Τμήματος Κατάρτισης 

1α. Για τα Τμήματα συμβατικής δια ζώσης Κατάρτισης (στην αίθουσα) 

Το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη κάθε Τμήματος κατάρτισης 

συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο και αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή: 

i. Δήλωση έναρξης υλοποίησης Τμήματος κατάρτισης με τα εξής στοιχεία: 
 Στοιχεία Τμήματος 
 Στοιχεία της δομής, στην οποία βρίσκεται η αίθουσα υλοποίησης της κατάρτισης 
 Στοιχεία Υπευθύνου Τμήματος 

ii. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
iii. Κατάσταση καταρτιζομένων. Η κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τους και 

δείγμα υπογραφής τους. Σε περίπτωση αντικατάστασης των καταρτιζομένων, η 
αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

iv. Κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους που έχουν οριστεί για το 
εκπαιδευτικό τμήμα με τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους. Σε περίπτωση 
αντικατάστασης των εκπαιδευτών του τμήματος, η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να 
γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να 
απορρίψει την αλλαγή αυτή, εφόσον υπάρχει απόκλιση από την Τεχνική Προσφορά, με 
γνωστοποίηση στον Ανάδοχο φορέα. 

v. Συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης / μίσθωσης της δομής τρίτου, σε περίπτωση 
υλοποίησης προγραμμάτων εκτός των δομών του Αναδόχου. 
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vi. Κατάσταση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πρακτικής. Η κατάσταση θα αναφέρει τα 
πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων, της δραστηριότητας, του αριθμού του προσωπικού 
και της κατανομής των καταρτιζόμενων σε αυτές, καθώς και το ωράριο της πρακτικής 
άσκησης. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή πλημμελούς υποβολής των ανωτέρω ή αναντιστοιχίας των 

ανωτέρω στοιχείων με την τεχνική προσφορά ή με τη διακήρυξη ή με τη σύμβαση, με τη 

ρητή επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζονται στην 

παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται εγγράφως να απορρίψει τη δηλωθείσα έναρξη, με 

αποτέλεσμα την αναστολή της έναρξης του Τμήματος. 

 

1β. Για τα Τμήματα τηλεκατάρτισης (σύγχρονη τηλεκατάρτιση) 

Για την έγκριση της υλοποίησης ενός Προγράμματος Κατάρτισης με τη μέθοδο της 

Τηλεκατάρτισης, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τεκμηριωμένο 

σχετικό Αίτημα, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

 την ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Τηλεκατάρτισης)  

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

 στοιχεία για την υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, ήτοι:  
I. στοιχεία του Διοικητικού Υπευθύνου του Προγράμματος  

II. στοιχεία του Υπευθύνου Διαχείρισης και Υποστήριξης του Συστήματος 
Τηλεκατάρτισης (“SystemAdministrator”)  

III. στοιχεία των εκπαιδευτών  
IV. ώρες λειτουργίας του HelpDesk Τεχνικής Υποστήριξης  
V. μεθοδολογία παροχής τεχνικής υποστήριξης των Εκπαιδευομένων από το HelpDesk 

Τεχνικής Υποστήριξης.  

 ιδιωτικό συμφωνητικό με Πάροχο Τηλεκατάρτισης, εφ' όσον χρησιμοποιείται  
Τα στοιχεία αυτά κατατίθενται προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος της συμβατότητας 

του προτεινόμενου Προγράμματος Κατάρτισης με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο 

«Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Παράρτημα 1: Προδιαγραφές υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ((ΣΕΚ) 

με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης μέσω διαδικτύου (τηλεκατάρτισης/e-

learning)”. 

Μετά από τον έλεγχο των ανωτέρω κι εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει το Αίτημα, ο 

Ανάδοχος δύναται να υποβάλλει Δήλωση Έναρξης του Προγράμματος.  

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει το Αίτημα λόγω ελλιπών στοιχείων ή μη 

συμμόρφωσης με τις ορισθείσες προδιαγραφές, ο Ανάδοχος δύναται να επανυποβάλει το 

Αίτημα εντός τριών (3) ημερών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγξει εκ νέου το Αίτημα του 

Αναδόχου και είτε θα το απορρίψει οριστικά είτε θα το εγκρίνει και θα επιτρέψει στον 

Ανάδοχο να υποβάλει Δήλωση Έναρξης του Προγράμματος. 
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Η Δήλωση Έναρξης του Προγράμματος τηλεκατάρτισης (σύγχρονη) υποβάλλεται το 

αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη κάθε Τμήματος κατάρτισης αποστέλλεται στην 

Αναθέτουσα Αρχή και περιλαμβάνει:  

i. Δήλωση έναρξης υλοποίησης Τμήματος κατάρτισης με τα εξής στοιχεία:  

 Στοιχεία Τμήματος  

 Στοιχεία Υπευθύνου Τμήματος  
ii. Αναλυτικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (για τις ώρες της σύγχρονης 

τηλεκατάρτισης)  
iii. Επίσης αποστέλλονται και κωδικοί πρόσβασης για το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, 

ώστε να είναι ικανή η Αναθέτουσα Αρχή να ελέγχει οποιαδήποτε στιγμή την 
υλοποίηση των Προγραμμάτων και να εξάγει αναφορές 

iv. Κατάσταση καταρτιζομένων. Η κατάσταση θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία τους και 
το username εκάστου χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ). 

v. Κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους που έχουν οριστεί για το 
εκπαιδευτικό τμήμα με τα στοιχεία τους. Σε περίπτωση αντικατάστασης των 
εκπαιδευτών του τμήματος, η αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί 
εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να απορρίψει την 
αλλαγή αυτή, εφόσον υπάρχει απόκλιση από την Τεχνική Προσφορά, με 
γνωστοποίηση στον Ανάδοχο φορέα 

vi. Κατάσταση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πρακτικής. Η κατάσταση θα αναφέρει 
τα πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων, της δραστηριότητας, του αριθμού του 
προσωπικού και της κατανομής των καταρτιζόμενων σε αυτές, καθώς και το ωράριο 
της πρακτικής άσκησης. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών Τηλεκατάρτισης (ενδεικτικά: 

προδιαγραφές συστημάτων, υποδομών και τεχνικής υποστήριξης Τηλεκατάρτισης, 

προδιαγραφές μαθημάτων, καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports), εκπαιδευτική 

υποστήριξη των Εκπαιδευομένων κ.λπ.) καθορίζονται στο «Πλαίσιο ποιοτικών 

προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΣΕΚ), Παράρτημα 1: Προδιαγραφές υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ((ΣΕΚ) με τη μέθοδο της εξ 

αποστάσεως κατάρτισης μέσω διαδικτύου (τηλεκατάρτισης/e-learning)». 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή πλημμελούς υποβολής των ανωτέρω ή αναντιστοιχίας των 

ανωτέρω στοιχείων με την τεχνική προσφορά ή με τη διακήρυξη ή με τη σύμβαση, με 

τηρητή επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζονται στην 

παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται εγγράφως να απορρίψει τη δηλωθείσα έναρξη, με 

αποτέλεσμα την αναστολή της έναρξης του Τμήματος. 

 

2. Κατά την υλοποίηση του Τμήματος Κατάρτισης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων 

ημερών από την έναρξη του τμήματος κατάρτισης να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή: 

2.1. Συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων.  
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Η κατάσταση θα αναφέρει α) πλήρη στοιχεία των καταρτιζόμενων και δείγμα υπογραφής 

τους, β) τυχόν αντικαταστάσεις.  

2.2. Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους που έχουν 
οριστεί για το εκπαιδευτικό τμήμα. 

Η κατάσταση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τους και δείγμα υπογραφής τους. Σε περίπτωση 

αντικατάστασης των εκπαιδευτών του τμήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, η 

αντικατάσταση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως στην 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μπορεί να απορρίψει την αλλαγή αυτή, εφόσον υπάρχει 

απόκλιση από την Τεχνική Προσφορά, με γνωστοποίηση στον Ανάδοχο φορέα. 

 

 

3. Μετά τη λήξη κάθε Τμήματος Κατάρτισης  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μιας (1) εργάσιμης ημέρας 

από την ημερομηνία λήξης κάθε τμήματος κατάρτισης να υποβάλλει στην Αναθέτουσα 

Αρχή ανά τμήμα ατομικές βεβαιώσεις ότι ο καταρτιζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης και λήψης εκπαιδευτικού επιδόματος. 

Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης του τμήματος κατάρτισης είναι Παρασκευή ή 

Σάββατο η ως άνω υποβολή θα γίνεται την αμέσως πρώτη εργάσιμη μέρα αυτών. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης του κάθε τμήματος κατάρτισης να 

υποβάλλει: 

- συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων τμήματος κατάρτισης με τις 

πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε 

ημερολογιακών ημερών (15) από την ημερομηνία λήξης του κάθε τμήματος κατάρτισης να 

υποβάλει αναλυτική έκθεση υλοποιηθέντος Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει: 

 Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Τμήματος 

 Αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων 
του Τμήματος 

 Αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών θεωρητικής κατάρτισης 

 Αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων 
του Τμήματος 

 

Επιπλέον για τα τμήματα τηλεκατάρτισης (σύγχρονη) υποχρεούται πάλι εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών (15) από την ημερομηνία 

λήξης του κάθε τμήματος κατάρτισης να υποβάλλει την καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων 

(reports) παρακολούθησης ανά καταρτιζόμενο και την καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων 

(reports) παρακολούθησης για κάθε τμήμα κατάρτισης. 
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Γ. Επιμέρους παραδοτέα Πιστοποίησης 

 

Πριν την έναρξη των ενεργειών πιστοποίησης και ειδικότερα το αργότερο δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή του πρώτου τμήματος εξετάσεων πιστοποίησης 

ο Ανάδοχος υποβάλει το επίσημο πεδίο διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων 

(εφεξής ΦΠΠ) όπου θα πρέπει υποχρεωτικώς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό οι 

διαπιστεύσεις των σχημάτων ή υποσχημάτων πιστοποίησης για τις δώδεκα (12) θεματικές 

ειδικότητες που αντιστοιχούν στα αντικείμενα κατάρτισης. Επιπλέον υποβάλλει και τους 

Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης των διαπιστευμένων σχημάτων πιστοποίησης για τις 

δώδεκα (12) θεματικές ειδικότητες που αντιστοιχούν στα αντικείμενα κατάρτισης. 

1. Πριν την έναρξη της Πιστοποίησης κάθε Τμήματος Κατάρτισης 

Το αργότερο δεκαπέντε ημερολογιακές (15) ημέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος 

Κατάρτισης, ο Ανάδοχος ενημερώνει τον ΦΠΠ για την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 

τμήματος κατάρτισης και τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ολοκλήρωση 

του Τμήματος, ο ΦΠΠ ενημερώνει τον Ανάδοχο και τους ωφελούμενους για το πρόγραμμα 

των εξετάσεων το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημερομηνίες και τις ώρες των εξετάσεων καθώς 

και τον ακριβή τόπο διεξαγωγής τους (στην πόλη που υλοποιείται η κατάρτιση).  

Σε ό,τι αφορά στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν δια ζώσης (φυσική παρουσία σε τάξη), το 

αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων Πιστοποίησης 

(αρχική εξέταση/ επανεξέταση), ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει (εντύπως ή με 

ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο) στην Αναθέτουσα Αρχή το Συμφωνητικό με το φορέα 

πιστοποίησης. Στο συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του πρότυπου 

πιστοποίησης και το πρόγραμμα της εξέτασης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημερομηνίες 

και τις ώρες των εξετάσεων καθώς και τον τόπο διεξαγωγής τους.  

Σε ό,τι αφορά στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν εξ’ αποστάσεως, ο Ανάδοχος (ή ο 

συνεργαζόμενος ΦΠΠ) υποχρεούται να διαθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή link και κωδικό 

πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης ώστε να 

είναι δυνατή αφενός η ενημέρωση της για τον προγραμματισμό των 

εξετάσεων/επανεξετάσεων (ημερομηνία, ώρα, τρόπος εξέτασης κ.λπ.) αφετέρου η 

διενέργεια επαληθεύσεων. Επισημαίνεται ότι η διαβαθμισμένη πρόσβαση στο 

πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέπει αποκλειστικά και μόνο την εξαγωγή κατάλληλων 

συγκεντρωτικών αναφορών χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής ή επεξεργασίας 

στοιχείων και δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος βαθμός ασφάλειας του 

συστήματος. 

2. Μετά τη λήξη της Πιστοποίησης κάθε Τμήματος Κατάρτισης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης 
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(εξέταση και επανεξέταση) να υποβάλλει (εντύπως ή με ψηφιακώς ισοδύναμο τρόπο) στην 

Αναθέτουσα Αρχή 

 Κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης στην οποία θα 
αποτυπώνονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων 

 Βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης  

 Αντίγραφα πιστοποιητικών επιτυχόντων των εξετάσεων, 

 Καταστάσεις αποστολής πιστοποιητικών επιτυχόντων εξετάσεων πιστοποίησης.  

Σε ό,τι αφορά την εξ’ αποστάσεως πιστοποίηση (teleproctoring), η προαναφερθείσα 

κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης δύναται να εξάγεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή από το Πληροφοριακό Σύστημα διενέργειας των Εξετάσεων 

Πιστοποίησης του ΦΠΠ.  

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. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

υποβάλλει προς τον ανάδοχο σχόλια και παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων 

παραδοτέων και να ζητήσει από τον ανάδοχο τη συμπλήρωση ή διόρθωση των 

παραδοτέων που υπέβαλε. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο να υποβάλλει 

συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία για την τεκμηρίωση του περιεχομένου των 

παραδοτέων. 

 

Δ. Επιμέρους παραδοτέα Πρακτικής Άσκησης 

 

1. Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και συγκεκριμένα δύο (2) ημερολογιακές 

μέρες πριν την ημέρα έναρξης της, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει κατάσταση 

του Επόπτη/τών Πρακτικής άσκησης με το ονοματεπώνυμο και δείγμα της υπογραφής 

του/τους. 

 

2. Μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης και συγκεκριμένα το αργότερο εντός επτά (7) 

ημερολογιακών ημερών από την λήξη της ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει α) τα 

ημερήσια παρουσιολόγια πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένα από τον Επόπτη 

πρακτικής και των ωφελούμενο και β) έντυπα αξιολόγησης επόπτη πρακτικής και 

ωφελούμενου. 

 

3. Μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης και συγκεκριμένα το αργότερο εντός 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήξη της υποχρεούται να υποβάλλει 

αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών πρακτικής άσκησης. 

 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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3.1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει, από την κατάθεση των εγγράφων 

που βεβαιώνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου 

μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, μπορεί να επισημάνει τούτο 

εγγράφως σε αυτόν, τάσσοντας συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία δε θα ξεπερνάει τις πέντε 

(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, την καθυστέρηση της καταβολής δόσης του τιμήματος ή ακόμη και καταγγελία 

της σύμβασης. 

3.2. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοποίησης ενός Τμήματος κατάρτισης ο αριθμός 

των ωφελουμένων είναι μικρότερος του αντίστοιχου αρχικά δηλωθέντος και πάντως 

μεγαλύτερος του κατώτατου επιτρεπτού ορίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει 

εγγράφως είτε με τη δήλωση έναρξης είτε με νεότερο έγγραφό του την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.3. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του Τμήματος ένας ωφελούμενος αποχωρήσει ή 

υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρώσει το Τμήμα 

κατάρτισης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.4. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι καταρτιζόμενοι που περιλαμβάνονται στην 

Κατάσταση Καταρτιζομένων, η οποία έχει κατατεθεί με τη δήλωση έναρξης, δεν προσέλθουν 

για την παρακολούθηση του Τμήματος και δεν αντικατασταθούν (από τους επιλαχόντες) 

μέσα στο χρονικό διάστημα που καλύπτει το ανώτατο όριο απουσιών, ο Ανάδοχος πρέπει να 

ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.5. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν τα αναφερόμενα στα σημεία 2 και 3 της παρούσας 

ενότητας, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, 

προκειμένου να τα λάβει υπόψη της κατά την υλοποίηση και πληρωμή των δόσεων του 

ανατεθέντος Έργου. 

3.6. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τέλος, που από την εξέταση των δικαιολογητικών 

υλοποίησης (παραδοτέων) ή των ελεγχθέντων εγγράφων του Έργου, προκύπτει η μη ορθή 

υλοποίηση 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. 

3.7. Όταν οι ανωτέρω περιπτώσεις διαπιστώνονται μετά τη διενέργεια ελέγχου από το 

αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, η αναπροσαρμογή του συμβατικού 

τιμήματος θα γίνεται με την απόφαση του αποτελέσματος ελέγχου. 

 

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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4.1.Η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή 

υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, της τεχνικής προσφοράς του 

Αναδόχου και της Διακήρυξης ασκεί ελέγχους (διοικητικούς ή και επιτόπιους) σε όλα τα 

στάδια, από την προετοιμασία, την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε διοικητική επαλήθευση και σε επιτόπιες 

επαληθεύσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.  

4.2. Το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής ορίζει με απόφασή του το αρμόδιο όργανο ελέγχου, που 

διεξάγει τις διοικητικές και τις επιτόπιες επαληθεύσεις. Στην απόφαση προσδιορίζονται κατ’ 

ελάχιστον το αντικείμενο της επαλήθευσης (το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που θα 

επαληθευθεί) και τα στοιχεία (ον/μο, ιδιότητα κτλ) των φυσικών προσώπων που θα 

πραγματοποιήσουν την επαλήθευση. 

4.3. Ειδικότερα, το αρμόδιο όργανο ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής μεριμνά για την 

πραγματοποίηση των ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων), με σκοπό την 

ορθή υλοποίηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με το 

περιεχόμενο της σύμβασης, της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου και της Διακήρυξης. 

4.4. Οι έλεγχοι, εκτός από την Αναθέτουσα Αρχή, θα διενεργούνται ενδεικτικά από: 

 την ΕΥΔ ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 
 την Αρχή Πληρωμής του ΕΣΠΑ, 
 την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και 
 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για τη 

διενέργεια των εκάστοτε προβλεπομένων από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία ελέγχων 

του φυσικού αντικειμένου και των οικονομικών στοιχείων του Έργου. 

4.5. Κατά τον έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου εξετάζεται η 

τήρηση των όρων της Σύμβασης. 

4.6. Όλα τα τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναμης 

λογιστικής αξίας, που τηρείται στην έδρα του Αναδόχου, πρέπει να επιδεικνύονται σε 

πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και να υποβάλλονται, εφόσον 

ζητηθεί, σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα από τον ανάδοχο, βάσει των διατάξεων του 

ΚΦΑΣ. Δε γίνονται δεκτά συγκεντρωτικά τιμολόγια, εφόσον αυτά δεν συνοδεύονται από 

αναλυτικά παραστατικά των επιμέρους δαπανών των Τμημάτων κατάρτισης. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου να τηρεί τα πρωτότυπα 

παραστατικά στοιχεία που απαρτίζουν τον οικονομικό φάκελο στην έδρα του και 

επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στις έδρες των Παραρτημάτων του, όπως αυτό προβλέπεται 

από τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΑΣ, οφείλει δε να εφαρμόζει την Εθνική Νομοθεσία για τις 

λογιστικές καταχωρίσεις (ΚΦΑΣ) και να τηρεί τα στοιχεία προς έλεγχο για διάστημα δύο (2) 

ετών ή τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 

1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών 

στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά 

έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων 

των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. 
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4.7. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στην έδρα του Αναδόχου και στις δομές του ή στις 

συνεργαζόμενες δομές στις οποίες υλοποιούνται οι δράσεις της σύμβασης καθώς και στις 

επιχειρήσεις που υλοποιείται η πρακτική άσκηση.  

4.8. Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται έκθεση και αποτέλεσμα 

ελέγχου από τους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο η οποία κοινοποιείται στον 

Ανάδοχο. Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο (ή και τον διοικητικό έλεγχο) 

διαπιστωθούν παρατυπίες/ελλείψεις τότε  αυτές αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου και 

επιβάλλονται κυρώσεις ανά κατηγορία ως ακολούθως:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στους 

εκπαιδευτές/συμβούλους 

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή (τακτικού ή 

αναπληρωτή) μη πιστοποιημένου από τον ΕΟΠΠΕΠ και η απασχόληση αυτή δεν 

εμπίπτει στην εξαίρεση που έχει προβλεφθεί για την υλοποίηση της παρούσας 

δράσης, τότε επιβάλλεται αντίστοιχη περικοπή στην αμοιβή του αναδόχου.  

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε κάποια εκπαιδευτική ενότητα δίδαξε άλλος 

εκπαιδευτής από τον δηλωθέντα τακτικό εκπαιδευτή ή τον αναπληρωτή του, χωρίς 

να υπάρχει σχετική έγκαιρη δήλωση της αλλαγής αυτής (έως και την προηγούμενη 

ημέρα του μαθήματος), ή ενημέρωση του Δικαιούχου με κάθε πρόσφορο μέσο και 

σχετική έγκριση από το Δικαιούχο, τότε επιβάλλεται περικοπή στην αμοιβή του 

αναδόχου, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής.  

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση εκπαιδευτή που η κύρια 

απασχόλησή του είναι στον δημόσιο τομέα και δεν έχει προσκομίσει την 

απαιτούμενη από το άρθρο 31 του ν. 3528/2007 άδεια κατάρτισης ιδιωτικού έργου 

που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα του, τότε επιβάλλεται περικοπή 

της αμοιβής του αναδόχου, ανάλογη με τις ώρες που δίδαξε ο εκπαιδευτής. 

δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση Στελέχους Συμβουλευτικής 

/Συμβούλου που δεν μπορεί να παράσχει ατομικές συνεδρίες κατά τα οριζόμενα 

στην παρούσα, τότε επιβάλλεται περικοπή στην αμοιβή του αναδόχου, ανάλογη με 

τις συνεδρίες που υλοποιήθηκαν από το συγκεκριμένο Στέλεχος  Συμβουλευτικής. 

ε) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σύμβαση με εκπαιδευτή ή/και Στέλεχος 

Συμβουλευτικής/Σύμβουλο δεν είναι ορθά συμπληρωμένη, έγκαιρη, ενυπόγραφη, 

έγκυρη και σύμφωνη με την παρούσα, τότε περικόπτεται το σύνολο της αντίστοιχης 

αμοιβής του εκπαιδευτή ή/και του Στελέχους Συμβουλευτικής / Συμβούλου. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

κατάρτισης, στα παρουσιολόγια και στις αξιολογήσεις 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες, δεν διδάχθηκαν 

ή ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι αυτής σχετικά με τον αριθμό των υποχρεωτικών ωρών, 

επιβάλλεται περικοπή στην αμοιβή του αναδόχου, η οποία αντιστοιχεί στις μη 

διδαχθείσες ώρες. 
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β) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των ωρών είναι ο ίδιος 

με τον εγκεκριμένο/υποβληθέντα, αλλά τροποποιήθηκαν οι ώρες των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων της θεωρητικής κατάρτισης και η τροποποίηση αυτή έχει 

γίνει χωρίς να έχει δηλωθεί προηγουμένως ή χωρίς να ειδοποιηθεί εγκαίρως ο 

Δικαιούχος με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, τότε επιβάλλεται περικοπή στην 

αμοιβή του αναδόχου που αντιστοιχεί στις ώρες που τροποποιήθηκαν. 

γ) Σε περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικής μορφής παρουσιολογίου, αν διαπιστωθεί 

αναντιστοιχία που αφορά σε εκπαιδευτικές ενότητες και εκπαιδευτές μεταξύ του 

ηλεκτρονικού και φυσικού παρουσιολογίου, επιβάλλεται περικοπή των ωρών 

αναντιστοιχίας στην αμοιβή του αναδόχου. 

δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εκπαιδευτής δεν έχει υπογράψει το 

παρουσιολόγιο, επιβάλλεται περικοπή στην αμοιβή του αναδόχου, η οποία 

αντιστοιχεί στις ώρες του εκπαιδευτή και του μαθήματος που  δεν έχει υπογράψει.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις του 

παρόχου ως προς την παροχή υπηρεσιών 

α) Αν διαπιστωθεί ότι αποδεδειγμένα δεν έχουν χορηγηθεί εδέσματα και 

αναψυκτικά/χυμοί/καφέδες/τεμάχιο/ημέρα/καταρτιζόμενο στους καταρτιζόμενους, 

ενώ υφίσταται σχετική υποχρέωση του Παρόχου, επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής 

του αναδόχου, που αντιστοιχεί στο εύλογο κόστος των σχετικών υπηρεσιών.  

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε επιτόπια επαλήθευση η μη υλοποίηση του 

προγράμματος, παρότι είναι ανοιχτή η δομή, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση 

του δικαιούχου και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, επιβάλλεται 

αντίστοιχη περικοπή για τις ώρες της κατάρτισης της ημέρας διενέργειας του 

επιτόπιου ελέγχου. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στην πρακτική άσκηση 

α) Αν διαπιστωθεί ότι η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης ξεπέρασε τις 6 ώρες 

πρακτικής άσκησης (συμπεριλαμβανομένου τυχόν διαλείμματος), τότε επιβάλλεται 

αντίστοιχη περικοπή στην αμοιβή του αναδόχου, ανάλογη με τις επιπλέον ώρες και 

για όσους ωφελούμενους συνέβη η υπέρβαση αυτή.  

β) Σε περίπτωση επιτόπιας επαλήθευσης, κατά την υλοποίηση της πρακτικής 

άσκησης σε μία επιχείρηση δεν βρεθούν στο χώρο της πρακτικής οι ωφελούμενοι, 

και χωρίς τούτο να έχει δηλωθεί εγκαίρως ή δεν έχει γνωστοποιηθεί στο δικαιούχο 

με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, επιβάλλεται περικοπή της αμοιβής του αναδόχου 

που αντιστοιχεί στις ώρες των απουσιών όλων των ωφελουμένων κατά την ημέρα 

διεξαγωγής της επιτόπιας επαλήθευσης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν στο οικονομικό αντικείμενο 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύμβαση (με συμβαλλόμενους της συμβουλευτικής 

ή κατάρτισης), η οποία δεν είναι ορθά συμπληρωμένη, ενυπόγραφη, έγκαιρη, 

έγκυρη, τάσσεται προθεσμία τριών εργασίμων ημερών για συμμόρφωση. Σε 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

52 
 

περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται περικοπή στην αμοιβή του αναδόχου, 

που αντιστοιχεί στο ύψος του οικονομικού αντικειμένου των αντίστοιχων  

συμβάσεων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: Παρατυπίες/παραβάσεις που αφορούν σε γενικές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου  

α)  Σε περίπτωση που υλοποιούνται ταυτόχρονα δύο ή και περισσότερα 

διαφορετικά τμήματα σε μια αίθουσα κατάρτισης επιβάλλεται περικοπή στην 

αμοιβή του αναδόχου, που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των αντίστοιχων 

τμημάτων. 

β) Σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου των αρμοδίων οργάνων 
επαλήθευσης/ελέγχου ή/και μη χορήγησης στοιχείων ή/και άρνησης ελέγχου δεν 
καταβάλλεται πληρωμή στον ανάδοχο. 

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την επιτόπια επαλήθευση ότι η δομή είναι 

κλειστή  ή/και δεν λειτουργεί και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας δεν 

καταβάλλεται πληρωμή στον ανάδοχο. 

δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η θεωρητική κατάρτιση υλοποιείται σε μη 

πιστοποιημένη δομή ή/και αίθουσα κατάρτισης και ο πάροχος δεν έχει ενημερώσει 

σχετικά το Δικαιούχο δεν καταβάλλεται πληρωμή στον ανάδοχο. 

ε) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ’ εξακολούθηση παρατυπία από τον ανάδοχο 

σε παραπάνω από δύο διοικητικές/επιτόπιες επαληθεύσεις δεν καταβάλλεται σε 

αυτόν καμία πληρωμή. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει μονομερώς μηχανισμούς 

πιστοποίησης και ελέγχου της υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο οι οποίοι θα 

εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και 

του τελικού αποτελέσματος. 

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που 
απορρέει από τη σύμβαση, τη διακήρυξη και το Νόμο. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου να υποβάλει στους 
εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. 
Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πληρωμής, Ε.Δ.ΕΛ. 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 στην πορεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου, 
συμβάσεις εκπαιδευτών κλπ 

3. Για τη σωστή παρακολούθηση του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ο 
Ανάδοχος οφείλει: 
 

i. Να τηρεί τα  Παραδοτέα Υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης  υπό μορφή 
φακέλων ως εξής:  
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Φάκελο Έργου στον οποίο θα περιλαμβάνονται: 

α. Η Απόφαση Κατακύρωσης   

β. Η Σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις της  

γ. Η Προσφορά του Αναδόχου  

δ. Η Σύμβαση με τους Φορείς Πιστοποίησης  

ε. Η Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου του Έργου 

στ. Τα στοιχεία του Υπευθύνου του Έργου 

ζ. Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης της προόδου του Φυσικού Αντικειμένου του 

Έργου 

η. Στοιχεία Δημοσιότητας 

θ. Η Δήλωση Ολοκλήρωσης του Έργου 

ι. Στοιχεία Οικονομικής Παρακολούθησης Έργου, που θα περιλαμβάνει  στοιχεία 

των αιτημάτων πληρωμής του Αναδόχου και των συνοδευτικών δικαιολογητικών 

και παραστατικών. 

Φάκελο συμβουλευτικής Τμήματος κατάρτισης, που αποτελείται από τους 

Υποφακέλους:  

α. Παρουσιολόγια Στελεχών συμβουλευτικής 

β. Παρουσιολόγια Ωφελούμενων 

γ. Πληροφοριακό υλικό και λοιπό υλικό υποστήριξης της συμβουλευτικής 

(ερωτηματολόγια για ωφελούμενους). 

Φάκελο Τμήματος κατάρτισης, που αποτελείται από τους Υποφακέλους:  

1. Φάκελος Διοικητικής Παρακολούθησης Τμήματος, που θα περιλαμβάνει: 

α. Η δήλωση έναρξης  

β. Δήλωση ορισμού Υπευθύνου Υλοποίησης 

γ. Συμφωνητικό συνεργασίας με τη συνεργαζόμενη δομή (για την περίπτωση της 

δια ζώσης κατάρτισης) 

δ. Δήλωση Ορισμού του Υπευθύνου Διαχείρισης και Υποστήριξης του Συστήματος 

Τηλεκατάρτισης (System Administrator) για την περίπτωση της τηλεκατάρτισης  

ε. Πίνακα καταρτιζομένων και επιλαχόντων   

στ. Την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του τμήματος 

Κατάρτισης με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης.  

ζ. Ιδιωτικό συμφωνητικό με Πάροχη Τηλεκατάρτισης (εφόσον χρησιμοποιείται – 

στην περίπτωση της τηλεκατάρτισης)  

η. Πιθανές αλλαγές τροποποιήσεις των παραπάνω στοιχείων  
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θ. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού - αντίγραφο του εκπαιδευτικού υλικού σε 

ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις παραλαβής από τους καταρτιζόμενους.  

ι. Βεβαιώσεις παρακολούθησης της κατάρτισης στους δικαιούχους καταρτισθέντες, 

καταστάσεις Παραλαβής . 

ια. Έκθεση αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και όλων των 

συντελεστών) 

ιβ. Στοιχεία καταρτιζομένων (Συγκεντρωτική κατάσταση των καταρτιζομένων με 

δείγμα υπογραφής τους- φωτοτυπία ταυτότητας) 

ιγ. Στοιχεία εκπαιδευτών (συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών με δείγμα 

υπογραφής, βιογραφικό και βεβαιώσεις πιστοποίησης) 

ιδ. Κατάσταση επόπτη πρακτικής  

ιε. Συγκεντρωτική κατάσταση επιχειρήσεων και υπεύθυνων πρακτικής άσκησης  

ιστ. Κατανομή ωφελουμένων σε επιχειρήσεις  

ιζ. Κατάσταση απόδοσης του εκπαιδευτικού υλικού στους ωφελουμένους και 

κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης. 

ιθ. Αναλυτική έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος κατάρτισης.  

κ. Έντυπο περιγραφής αντικειμένων πρακτικής άσκησης.  

2. Φάκελος Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου Τμήματος, που θα 

περιλαμβάνει: 

α. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα  

β. Τα ημερήσια δελτία παρακολούθησης, θεωρίας και πρακτικής, υπογεγραμμένα 

από τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές, στα οποία περιλαμβάνεται η 

διδαχθείσα ύλη ανά εκπαιδευτική ενότητα.  

γ. Τις αναφορές (reports) που παράγει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης 

(Ο.Σ.Τ.Κ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις «Κατευθυντήριες οδηγίες υποχρεωτικής 

εφαρμογής όταν η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο 

της.  

Φάκελος Πιστοποίησης Ωφελουμένων Τμήματος κατάρτισης, που θα περιλαμβάνει: 

α. Διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 

17024 

β. Πρόγραμμα εξετάσεων Πιστοποίησης 

γ. Κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης, στην οποία θα 

αποτυπώνονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων  

δ. Αντίγραφα Βεβαιώσεων Πιστοποίησης στους δικαιούχους καταρτισθέντες 

ε. Καταστάσεις παραλαβής Βεβαιώσεων Πιστοποίησης  
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στ. Αντίγραφα Βεβαιώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (για τους 

αποτυχόντες) 

ζ. Καταστάσεις παραλαβής Βεβαιώσεων συμμετοχής και πιστοποιητικών 

4. Να παραδώσει τις βεβαιώσεις παρακολούθησης της κατάρτισης στους δικαιούχους 
καταρτισθέντες. 

5. Να τηρεί τους όρους του Οδηγού Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Υποέργων που 
υλοποιούνται από τους Αναδόχους Φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως 
αυτοί προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013, ο οποίος θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και να τηρεί αρχείο δράσεων δημοσιότητας. 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 30/10/2023. Εντός του 

διαστήματος αυτού ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου και να έχει αποπληρώσει το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το αντικείμενο της σύμβασης.   

2. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά 

αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος. Οποιαδήποτε παράταση τελεί υπό την 

έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Σε κάθε περίπτωση, η 

υλοποίηση της Σύμβασης, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση 

έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

3. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  906.000 € χωρίς Φ.Π.Α. και 

αναλύεται ως εξής: 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Αριθμός 

Ωφελουμένων  
Ώρες/Συνεδρίες Σύνολο 

Ωρών 
Μοναδιαίο 
Κόστος (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

Προσφοράς 
(€) 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  600,00 5,00 3.000,00 35,00 € 105.000,00 € 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Θεωρητική 
Κατάρτιση 

 

600,00 

 

150,00 

 

90.000,00 

 

5,9 € 

 

 

729.000,00 € Πρακτική 
Άσκηση 

 

600,00 

 

150,00 

 

90.000,00 

 

2,2 € 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 

600,00 

 

 

 

120,00 € 

 

72.000,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

906.000,000 
€ 

 

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων (ως 

υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις 

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

άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 

 

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή των προσφορών τους δεν 

επιτρέπεται να ξεπεράσουν τον ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό του έργου καθώς και 

τα ανώτατα μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία ενέργειας όπως περιγράφονται στον ως 

άνω πίνακα. 
 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα ακολουθεί τη ροή χρηματοδότησης και θα πραγματοποιηθεί 

με τον ακόλουθο τρόπο:  

1. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί αφού ο 
ανάδοχος:  

α) έχει υλοποιήσει ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων συνεδριών 

Συμβουλευτικής,  

β) έχει υλοποιήσει ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων 

ανθρωποωρών θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, 

γ) έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του 20% του αριθμού των ωφελουμένων στη 

διαδικασία πιστοποίησης (διευκρινίζεται ότι δεν μετρούνται δύο φορές ωφελούμενοι 

που τυχόν θα επανεξεταστούν).  

Η υλοποίηση από τον ανάδοχο των ανωτέρω ενεργειών / παραδοτέων θα αποδεικνύεται 

από την κατάθεση των σχετικών με τις περιγραφόμενες ενέργειες στοιχείων 

τεκμηρίωσης του φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνονται στην ενότητα 2.5 

«Παραδοτέα Έργου -  Χρονοδιάγραμμα» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος για την ορθή και πλήρη παρακολούθηση της σύμβασης του 

Αναδόχου.  
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Η πρώτη δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της ετήσιας δέσμευσης των 

υποέργων της πράξης στα οποία αντιστοιχεί η σύμβαση. 

2. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος θα καταβάλλεται 

αφού ο Ανάδοχος: 

α) έχει υλοποιήσει ποσοστό 50% (σωρευτικά) του συνολικού αριθμού των 

εγκεκριμένων συνεδριών Συμβουλευτικής, 

γ) έχει υλοποιήσει ποσοστό 50% (σωρευτικά) του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων 

ανθρωποωρών θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 

δ) έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του 50% (σωρευτικά) του αριθμού των 

ωφελουμένων στη διαδικασία πιστοποίησης (διευκρινίζεται ότι δεν μετρούνται δύο 

φορές ωφελούμενοι που τυχόν θα επανεξεταστούν).  

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω όροι θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και ότι η 

πιστοποίησή τους θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν της ολοκλήρωσης του 

σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα οριστεί στη σύμβαση.  

Η υλοποίηση από τον ανάδοχο των ανωτέρω ενεργειών / παραδοτέων θα αποδεικνύεται 

από την κατάθεση των σχετικών με τις περιγραφόμενες ενέργειες στοιχείων 

τεκμηρίωσης του φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνονται στην ενότητα 2.5 

«Παραδοτέα Έργου -  Χρονοδιάγραμμα» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος για την ορθή και πλήρη παρακολούθηση της σύμβασης του 

Αναδόχου.  

 

3. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος θα καταβάλλεται 

αφού ο Ανάδοχος: 

α) έχει υλοποιήσει ποσοστό 80% (σωρευτικά) του συνολικού αριθμού των 

εγκεκριμένων συνεδριών Συμβουλευτικής,  

β) έχει υλοποιήσει ποσοστό 80% (σωρευτικά) του συνολικού αριθμού των 

εγκεκριμένων ανθρωποωρών θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, 

γ) έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του 80% (σωρευτικά) του αριθμού των 

ωφελουμένων στη διαδικασία πιστοποίησης (διευκρινίζεται ότι δεν μετρούνται δύο 

φορές ωφελούμενοι που τυχόν θα επανεξεταστούν). 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω όροι θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και ότι η 

πιστοποίησή τους θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν της ολοκλήρωσης του 

σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα οριστεί στη σύμβαση.  

Η υλοποίηση από τον ανάδοχο των ανωτέρω ενεργειών / παραδοτέων θα 

αποδεικνύεται από την κατάθεση των σχετικών με τις περιγραφόμενες ενέργειες 

στοιχείων τεκμηρίωσης του φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνονται στην ενότητα 

2.5 «Παραδοτέα Έργου -  Χρονοδιάγραμμα» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I το οποίο αποτελεί 
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αναπόσπαστο μέρος για την ορθή και πλήρη παρακολούθηση της σύμβασης του 

Αναδόχου.  

4. Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος θα καταβάλλεται 

μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης από την Αναθέτουσα 

Αρχή που θα λάβει χώρα μετά τον έλεγχο της ορθής υλοποίησής του, δηλαδή μετά την 

πλήρη και οριστική:  

α) Υλοποίηση ποσοστού 100% (σωρευτικά) του συνολικού αριθμού (πλήθους) των 

εγκεκριμένων συνεδριών Συμβουλευτικής. 

β) Υλοποίηση ποσοστού 100% (σωρευτικά) του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων 

ανθρωποωρών θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. 

γ) Επιβεβαίωση συμμετοχής του 100% (σωρευτικά) του αριθμού των ωφελουμένων στη 

διαδικασία πιστοποίησης (διευκρινίζεται ότι δεν μετρούνται δύο φορές ωφελούμενοι 

που τυχόν θα επανεξεταστούν).  

δ) Εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, ήτοι αμοιβές συμβούλων, εκπαιδευτών, γραμματειακών υποστηρίξεων 

(συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών 

τους), αμοιβές Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων και πάσης φύσεως προμηθειών και 

υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου (ενδεικτικά προμηθευτές εδεσμάτων, γραφικής 

ύλης, κα). 

 

Η  υλοποίηση από τον ανάδοχο των ανωτέρω ενεργειών / παραδοτέων θα 

αποδεικνύεται από την κατάθεση των σχετικών με τις περιγραφόμενες ενέργειες 

στοιχείων τεκμηρίωσης του φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνονται στην ενότητα 

2.5 «Παραδοτέα Έργου -  Χρονοδιάγραμμα» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος για την ορθή και πλήρη παρακολούθηση της σύμβασης του 

Αναδόχου. 

Τρόπος υπολογισμού τελικού συμβατικού κόστους  

α. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη υλοποίησης ενός Τμήματος κατάρτισης ο 

αριθμός των ωφελούμενων είναι μικρότερος του αντίστοιχου αρχικά δηλωθέντος και 

πάντως μεγαλύτερος του κατώτατου επιτρεπτού ορίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημερώσει εγγράφως είτε με τη δήλωση έναρξης είτε με νεότερο έγγραφό του την 

Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή το κόστος του Τμήματος υπολογίζεται ως ΑΣΕ 

χ Ω χ ΚΑΚ όπου ΑΣΕ : Αριθμός ωφελούμενων κατά την έναρξη, Ω : Ώρες προγράμματος 

και ΚΑΚ : κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης.  

Επιπλέον, στον Ανάδοχο θα καταβληθεί ποσό για τη διαδικασία πιστοποίησης που 

υπολογίζεται ως εξής: ΑΣΠ χ ΚΠ, όπου ΑΣΠ: Αριθμός ωφελούμενων στην Πιστοποίηση 

και ΚΠ: Κόστος Πιστοποίησης/ συμμετέχοντα.  

β. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της κατάρτισης ένας ωφελούμενος 

αποχωρήσει ή υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών ή/και για οποιοδήποτε λόγο δεν 
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ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης ή δεν συμμετάσχει στην διαδικασία 

πιστοποίησης γνώσεων τότε το κόστος του Τμήματος υπολογίζεται ως εξής: (ΑΣΕ χ Ω χ 

ΚΑΚ) + (ΑΣΠ χ ΚΠ), όπου ΑΣΕ: Αριθμός ωφελούμενων κατά την έναρξη, Ω: Ώρες 

προγράμματος, ΚΑΚ: κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης, ΑΣΠ: Αριθμός ωφελούμενων 

στην Πιστοποίηση και ΚΠ: Κόστος Πιστοποίησης / συμμετέχοντα.  

γ. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της κατάρτισης ένας ωφελούμενος 

πραγματοποιήσει απουσίες εντός του επιτρεπτού ορίου απουσιών και συμμετάσχει 

στην διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων, τότε το κόστος του Τμήματος υπολογίζεται ως 

εξής: (ΑΣΕ χ Ω χ ΚΑΚ) + (ΑΣΠ χ ΚΠ) , όπου ΑΣΕ: Αριθμός ωφελούμενων κατά την έναρξη, 

Ω: Ώρες προγράμματος, ΚΑΚ: κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης, ΑΣΠ: Αριθμός 

ωφελούμενων στην Πιστοποίηση και ΚΠ: Κόστος Πιστοποίησης/ συμμετέχοντα.  

δ. Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις προβλεπόμενες συνεδρίες 

Συμβουλευτικής χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, τότε το τίμημα μειώνεται κατά το 

ποσό που αντιστοιχεί στη δαπάνη των μη υλοποιηθεισών συνεδριών.  

Σε περίπτωση που το τελικό συμβατικό ποσό είναι μικρότερο της αρχικής συμβατικής 

αξίας, λόγω της μείωσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, τότε μετά την 

οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης δεν θα καταβληθεί στον 

Ανάδοχο το συμβατικό τίμημα του αντικειμένου της Σύμβασης που αναλογεί στη 

μείωση. Στην περίπτωση που τυχόν έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο ποσό μεγαλύτερο 

του τελικού συμβατικού ποσού, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τη διαφορά αυτή.  

Στο συμβατικό τίμημα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες 

που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση σύμφωνα 

και με την αξία της σχετικής προσφοράς του και αντιστοιχούν στην προσήκουσα, 

πλήρη, έγκαιρη εκτέλεση καθώς και στην πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου 

των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα με 

τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

φορολογικών παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. Σε περίπτωση ένωσης φορέων/κοινοπραξίας κάθε μέλος της ένωσης θα 

πρέπει να εκδίδει και να προσκομίζει το νόμιμο φορολογικό παραστατικό το οποίο θα 

περιλαμβάνει το αντίστοιχο πόσο σύμφωνα με το ποσοστό (%) κατανομής αμοιβής 

μεταξύ των μελών της ένωσης που καθορίστηκε στο μεταξύ τους συμφωνητικό.   

Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση της πληρωμής είναι η έκδοση από την ΕΠΠΕ του 

αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
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υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης 

Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 

4912/2022. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.  

 

Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος /συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του 
Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για τη παροχή 
των υπηρεσιών του και ιδίως: 

α. τις αμοιβές των εκπαιδευτών και των συμβούλων με τους οποίους ο Ανάδοχος 
οφείλει να συμβληθεί, για την παροχή της κατάρτισης - συμβουλευτικής κατά τους 
όρους της παρούσας,  

β. το κόστος παροχής αναψυκτικών / εδεσμάτων από τον Ανάδοχο προς τους 
Ωφελούμενους κατά τους όρους της παρούσας,  

δ. το κόστος γραφικής ύλης για την υλοποίηση των προγραμμάτων, το κόστος για την 
ενοικίαση δομών εκεί όπου δεν διαθέτει ο ανάδοχος, το κόστος για την ενοικίαση 
εξοπλισμού για την πρακτική άσκηση, όπου απαιτείται κα. 

ε. το κόστος των τυχόν μετακινήσεων. 

στ. το κόστος της πιστοποίησης 

Ο Ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά 
μεγέθη για την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και 
κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
εγείρει αξίωση για πρόσθετη αμοιβή και δηλώνει ότι παραιτείται από τα σχετικά 
δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

 
 
 


