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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και ιδίως µε τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α)«Αποκέντρωση, απλοποίηση και
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».
3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083 του Συµβουλίου της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισµού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και
του κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/25-04-2010) «Ανακαθορισµός των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009» και ειδικότερα
το α.4, παρ.2, εδάφιο β σύµφωνα µε το οποίο το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων έχει την «αρµοδιότητα διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού
πλαισίου όλων των µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, καθώς και
των λοιπών µονάδων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση».
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α) για τον Οργανισµό του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας απασχόλησης και
διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία µετονοµάσθηκε µε
το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αριθ. 5898/28/ 24-3-2010 (ΦΕΚ333/Β/26-3-2010) απόφαση σχετικά µε τη
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
εξουσίας έκδοσης ∆ιοικητικών πράξεων και εγγράφων στο γενικό Γραµµατέα
∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων».
10. Την υπ’ αριθ. 32859/∆1.8020/19−11−2009 (ΦΕΚ 500/Υ.Ο.∆.∆./27-11-2009) απόφαση
περί «ορισµού του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων».
11. Το Ν.3879/21-09-2010 (ΦΕΚ /.Α/.163/21-09-2010) «Ανάπτυξη της ∆ια βίου Μάθησης
και λοιπές διατάξεις».
12. Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
13. Τον

Ν.

2690/1999

(ΦΕΚ

45/τ.Α΄/09.03.1999)

«Κύρωση

Κώδικα

∆ιοικητικής

∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»., όπως ισχύει σήµερα.
14. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού», όπως
ισχύει.
15. Το π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει κάθε φορά.
16. Την υπ’ αριθµ. 2/82565/12.11.2008 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών αναφορικά µε την «τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και
εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού», όπως ισχύει.
17. Τον Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ/Α΄/25.09.2008) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας του
Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (άρθρα 1-7)., όπως ισχύει
18. Το άρθρο 22 παράγραφος 1 περίπτωση ΙΒ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ248/τ.Α΄/2000)
«Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
19. Την υπ’ αρ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(Ε.Ε L 134/30-4-2004) «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και την υπ’ αριθµ. 14873/395/4-43
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2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την εφαρµογή της
ανωτέρω Οδηγίας από τις Αναθέτουσες Αρχές.
20. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/16-03-2007), για την «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005, αναλογικά εφαρµοζόµενο.
21. Την ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C179/02) σχετικά µε το κοινοτικό
δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή
καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις» και αναφορικά µε
την εξασφάλιση επαρκούς δηµοσιοποίησης των συµβάσεων, στο πλαίσιο της
πλήρους τήρησης των αρχών των µη διακρίσεων και της ίσης µεταχείρισης.
22. Το π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
αναλογικά εφαρµοζόµενο.
23. Toν Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010)- ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµόσιων συµβάσεων ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων –
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).
24. Το άρθρο 5 παρ. ιθ΄ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/ 28.06.2006) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεων και λοιπές διατάξεις».
25. Το άρθ. 18 του Ν. 2458/12-02-1997 (ΦΕΚ 15 Α’/14-4-1997), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει αναφορικά µε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
26. Το άρθ. 17 του 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄297) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων
∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
µε τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας − Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης».
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27. Την µε αριθµό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και
τα Παραρτήµατα αυτής.
28. Την µε αριθ. πρωτ. C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση Έγκρισης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (2007GR051RV001) του Αποθεµατικού Απροβλέπτων.
29. Την

αριθ.

30182/ΕΥΣ

αρµοδιοτήτων

4441/12-7-2010

διαχείρισης

(ΦΕΚ

για

1094/Β/20-06-2010)

πράξεις

του

εκχώρηση

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος«Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και στον Οργανισµό Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού.
30. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, (ΥΠΑΣΥ∆), όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αρ.43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-09 (ΦΕΚ 1957/09-09-09) και
28020/ΕΥΘΥ1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010) Υ.Α. καθώς και το Εγχειρίδιο
και τον Οδηγό ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων
Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
31. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37156/18953/20-05-2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

και

Αποκέντρωσης,

Οικονοµίας

και

Οικονοµικών

και

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε την «Τροποποίηση της υπ’αρ.
107900/12-04-2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 599/21-5-2001) ως
ισχύει,

µε

σκοπό

την

αναδιάρθρωση

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

Εφαρµογής

Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.
3614/2007» (ΦΕΚ Β’ 1005/30-5-2008).
32. Το υπ’ αριθµ. 53358/4752/16-07-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής
Επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών
από το ΕΚΤ, ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ κατά τη µεταβατική περίοδο.
33. Την

υπ’αρ.9.16031/οικ.3.2815/10-09-2009

Πιστοποίησης

Κέντρων

Επαγγελµατικής

(ΦΕΚ1999/15-09-2009),
Κατάρτισης»(ΚΕΚ)

Κοινή

«Σύστηµα
Απόφαση

Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
34. Την υπ’ αριθµ.11384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
5
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το «Σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης».
35. Την υπ’ αριθµ. 113613/21.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β/21.11.2006) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 113172/17-11-2005 (ΦΕΚ 1593/Β/2005) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήµατος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
36. Την υπ’ αρ 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών

Οικονοµίας

και

Οικονοµικών

και

Απασχόλησης

και

Κοινωνικής

Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ
1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα “Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης

και

Ελέγχου

των

Ενεργειών

Επαγγελµατικής

Κατάρτισης

συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2
του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013)
για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης”.
37. Την υπ. πρωτ. 1.8248/οικ.6.1567 /16-06-2011 Πρόσκληση µε κωδικό 02 της ΕΥ∆ Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για την
υποβολή

προτάσεων

πράξεων

σχετικά

µε

την

υλοποίηση

προγραµµάτων

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων,
ανέργων και οικοδόµων και συναφών επαγγελµάτων, µε αντικείµενο την εκµάθηση
σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, προκειµένου οι
εν λόγω πράξεις να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 1 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αποθεµατικό Απροβλέπτων».
38. Την υπ’ αρ πρωτ. 1.8261/6.1577/20-06-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης
«προγράµµατα

συνεχιζόµενης

επαγγελµατικής

κατάρτισης

και

αναβάθµισης

εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων και οικοδόµων και συναφών επαγγελµάτων, µε
αντικείµενο την εκµάθηση σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθµισης
κτιρίων» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.
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39.

Την υπ’ αρ πρωτ. 1.8262/6.1578/20-06-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης
συνεχιζόµενης

«προγράµµατα

επαγγελµατικής

κατάρτισης

και

αναβάθµισης

εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων και οικοδόµων και συναφών επαγγελµάτων, µε
αντικείµενο

την

εκµάθηση

σύγχρονων

µεθόδων

και

τεχνικών

ενεργειακής

αναβάθµισης κτιρίων» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.
40.

Τα υπ’ αριθµ.1.8321/5.4802/20-06-2011 σχετικά Σύµφωνα Αποδοχής Όρων
Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων και ∆ικαιούχου.

41.

Την υπ’ αριθµ. 1.10726/5.5712/02-08-2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και
αναβάθµισης

εργασιακών

δεξιοτήτων,

ανέργων

οικοδοµών

και

συναφών

επαγγελµάτων, µε αντικείµενο την εκµάθηση σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών
ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων προς τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΦΕΚ 316/∆∆∆/12-8-2011).
42.

Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 1.10726/5.5712/02-08-2011 Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης και αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων
οικοδοµών και συναφών επαγγελµάτων, µε αντικείµενο την εκµάθηση σύγχρονων
µεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων προς τα Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΦΕΚ 316/∆∆∆/12-8-2011).

Αποφασίζουµε:

1.Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 1.10726/5.5712/02-08-2011 Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης και αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων οικοδοµών και συναφών
επαγγελµάτων, µε αντικείµενο την εκµάθηση σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών
ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων προς τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΦΕΚ
316/∆∆∆/12-8-2011) ως εξής:
Α) Οι παράγραφοι 3 και 4 του σηµείου 3.1. του Άρθρου 3 τροποποιείται και αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το εκπαιδευτικό επίπεδο των ωφελουµένων θα είναι:
α) απόφοιτοι ΙΕΚ µεταλυκειακού επιπέδου
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β) απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας τεχνικοεπαγγελµατικής
εκπαίδευσης,
γ) απόφοιτοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, ΤΕΣ, ΙΕΚ µεταγυµνασιακού επιπέδου.
Όλοι οι ανωτέρω περιγραφόµενοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι συναφών µε τα
αντικείµενα κατάρτισης ειδικοτήτων.
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο ή άλλος Φορέας του ∆ηµοσίου θα προβεί σε Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ανέργους οικοδόµους και τους ανέργους
συναφών

επαγγελµάτων

{δυνητικούς

Ωφελούµενους

–

∆ικαιούχους

επιταγών

κατάρτισης (voucher)}, για να συµµετάσχουν σε προγράµµατα κατάρτισης στο πλαίσιο
των εν λόγω πράξεων. Με βάση τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τη
βαθµολόγηση των υποψηφίων δυνητικά Ωφελούµενων – ∆ικαιούχων επιταγών
κατάρτισης (βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων που θα ορισθούν στη σχετική
πρόσκληση), θα προκύψουν οι ωφελούµενοι - δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης
(voucher) µε τη διαδικασία που θα προβλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος προς τους ανέργους οικοδόµους και συναφών επαγγελµάτων. Οι
ωφελούµενοι - δικαιούχοι επιταγών κατάρτισης θα επιλέγουν τον Πάροχο
Κατάρτισης/ΚΕΚ στον οποίο επιθυµούν να παρακολουθήσουν συγκεκριµένο
Πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι ∆ικαιούχοι επιταγής κατάρτισης θα
επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης, από τους παρόχους που θα έχουν περιληφθεί στη
σχετική Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως πάροχοι των πράξεων ανά Τύπο
Περιφέρειας/Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα/∆ήµο».
Β) Η παράγραφος 3 του σηµείου 3.3. του Άρθρου 3 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως
εξής:
«Για το Αντικείµενο Κατάρτισης Εγκατάσταση – Συντήρηση ηλιοθερµικών συστηµάτων
οι επιχειρήσεις πρακτικής πρέπει να ανήκουν και να δραστηριοποιούνται στον κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 2008): 33.20.12.01, 25.11.23, 25.11.99,
25.29.11, 25.29.99, 27.51.24.01, 27.52.14.01, 27.51.99, 27.52.99, 33.11.12, 33.19.10,
33.20.11.01,

33.20.12.01,

33.20.29.01,

43.22.11.04,

43.22.11.08,

43.22.12.05, 43.29.11.03».
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Γ) Η παράγραφος 2 του σηµείου 4.1. του Άρθρου 4 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως
εξής:
«Το εκπαιδευτικό επίδοµα των καταρτιζοµένων θα καταβάλλεται από τον Φορέα
που θα προβεί στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους
ανέργους

οικοδόµους

ασφαλιστικές

και

εισφορές

που

συναφών

Επισηµαίνεται

επαγγελµάτων.

αντιστοιχούν

στο

εκπαιδευτικό

ότι

επίδοµα

οι
των

καταρτιζοµένων θα βαρύνουν τον Πάροχο κατάρτισης και θα αποδίδονται από αυτόν».
∆) Η παράγραφο 5 του σηµείου 7.1. του Άρθρου 7 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο Πάροχος κατάρτισης οφείλει να προσκοµίσει για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης
(τµήµα διδασκαλίας) που προτίθεται να υλοποιήσει στην Αναθέτουσα αρχή:
o

τις επιταγές κατάρτισης

Επισηµαίνεται ότι οι ωφελούµενοι – δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης θα
υποβάλουν υποχρεωτικά στον Πάροχο Κατάρτισης επιλογής τους εκτός των
επιταγών κατάρτισης και τους τίτλους σπουδών τους οι οποίοι αποδεικνύουν την
απαιτούµενη, από την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους
ανέργους, ειδικότητά τους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Πάροχο
Κατάρτισης ότι ο τίτλος Σπουδών δεν αντιστοιχεί στην απαιτούµενη ειδικότητα,
όπως αυτή θα ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους
ανέργους, ο Πάροχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ. Εν
συνεχεία η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών
από το ΕΚΤ ενηµερώνει το ∆ηµόσιο Φορέα που έχει εκδώσει την επιταγή
κατάρτισης, προκειµένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
o

το/τα

ιδιωτικό/α

συµφωνητικό/α

συνεργασίας

µεταξύ

των

Παρόχων

κατάρτισης (ΚΕΚ) µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ή
φορείς και οργανισµούς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του
αντίστοιχου κλάδου για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο οποίο
θα περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 3.3. της παρούσας πρόσκλησης.
o

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει,
θεωρηµένη

για

το

γνήσιο

της

υπογραφής,

ότι
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καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ενότητα ΙΙ της υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 Κοινής Απόφασης
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007).
o

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% του συνολικού
προϋπολογισµού του προς συµβασιοποίηση ποσού».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθµ. 1.10726/5.5712/02-08-2011 Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης και αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων
οικοδοµών και συναφών επαγγελµάτων, µε αντικείµενο την εκµάθηση σύγχρονων
µεθόδων

και

τεχνικών

ενεργειακής

αναβάθµισης

κτιρίων

προς

τα

Κέντρα

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΦΕΚ 316/∆∆∆/12-8-2011).

3. Κατόπιν της γενόµενης τροποποίησης ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή των Προσφορών, συνοδευόµενων από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η
31 η /10/2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00.
Η παρούσα τροποποίηση θα δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο τύπο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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