Αθήνα, 15/04/2009

ΝΕΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

-

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

-

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ»

-

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ»

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της ΕΥΕ να απαντήσει στα ερωτήµατα που
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα από τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε
κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχων των
παραπάνω πράξεων, κρίνεται αναγκαίο να γίνουν ευρύτερα γνωστές και νέες
διευκρινήσεις για ερωτήµατα που έχουν ήδη τεθεί.

1. Στο άρθρο 4 παράγραφος Β1 και Β4 του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης
αναφέρεται ρητώς ότι η υπόδειξη και τυχόν ανοικτή πρόσκληση για συµµετοχή
ανέργων στα προγράµµατα κατάρτισης αφορούν στους εγγεγραµµένους ανέργους
του τόπου υλοποίησης του προγράµµατος, σε επίπεδο Νοµού. Άρα σε καµία
περίπτωση δε µπορούν να συµµετάσχουν καταρτιζόµενοι που θα προέρχονται από
διαφορετικό Νοµό από αυτόν στον οποίο θα υλοποιηθεί η θεωρητική κατάρτιση
του προγράµµατος.
2. Είναι δυνατή η συµµετοχή επιχειρήσεων πρακτικής που δεν απασχολούν
προσωπικό µε την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτής πρακτικής θα είναι ο ίδιος ο
επιχειρηµατίας και ότι η επιχείρηση πρακτικής πληροί τους σχετικούς όρους της
παρούσας προκήρυξης.
3. Η κωδικοποίηση των γεωγραφικών περιοχών κατά NUTS2, NUTS3 και LAU1 δε
ζητείται να συµπληρωθεί από τους υποψήφιους αναδόχους σε κανένα έγγραφο ή

πίνακα των υποδειγµάτων που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της
Προκήρυξης των πράξεων.
4. ∆εδοµένου ότι τα αντικείµενα κατάρτισης είναι ενδεικτικά, είναι δυνατή η
περαιτέρω εξειδίκευση τους και συνεπώς η υποβολή Τεχνικών Προσφορών µε
αντικείµενα κατάρτισης πέραν των προτεινοµένων στην Προκήρυξη, αλλά σε
κάθε περίπτωση σε συνάφεια µε τα τουριστικά επαγγέλµατα.
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 4 του Αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης
των πράξεων «οι υποψήφιοι δεν µπορούν να υποβάλλουν περισσότερες της µίας
προσφοράς στον ίδιο Νοµό για το ίδιο αντικείµενο κατάρτισης. Προγράµµατα
κατάρτισης που αφορούν ίδιο αντικείµενο κατάρτισης δε διαφοροποιούνται από το
γεγονός ότι απευθύνονται σε διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο καταρτιζοµένων»,
ούτε από το ότι συµµετέχουν διαφορετικές επιχειρήσεις πρακτικής. Η υποβολή
του ίδιου αντικειµένου κατάρτισης είναι δυνατή σε διαφορετικούς Νοµούς της
ίδιας διοικητικής Περιφέρειας.
6. Στο σηµείο 17 των αρχικών διευκρινήσεων εκ παραδροµής γράφτηκε
«Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β του
άρθρου 4 του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης των πράξεων: «Κατάρτιση
ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα τουρισµού στις 8
περιφέρειες

σύγκλισης»,

«Κατάρτιση

ανέργων

σε

πιστοποιηµένα

Κέντρα

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις
συναφείς µε θέµατα τουρισµού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα ΕπαγγελµατικήςΚατάρτισης (ΚΕΚ)
µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα τουρισµού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου» (Τεύχος διακήρυξης υπ’ αριθµ.03/2009)», αντί του
ορθού «Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β
του άρθρου 8 του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης των πράξεων…».
7. Τα εστιάτορα ανήκουν στον επισιτιστικό κλάδο και εποµένως µπορούν να
συµµετέχουν ως επιχειρήσεις πρακτικής.
8. Σχετικά µε τις τυχόν άδειες που µπορεί να πάρει ένας εργαζόµενος κατά το
διάστηµα της υποχρεωτικής απασχόλησής του, αυτές καθορίζονται από την
ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική απασχόληση, η

οποία πιστοποιείται από τις Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις, θα πρέπει να
αφορά σε 70 τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης.
9. Ο αριθµός των εργαζοµένων µιας επιχείρησης πρακτικής άσκησης αφορά στο
σύνολο του προσωπικού που απασχολήθηκε ανά έτος ανεξάρτητα από το χρονικό
διάστηµα εργασίας του ή τη σχέση εργασίας που είχε (ανεξαρτήτως δηλαδή αν
είχε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή σύµβαση έργου ή αφορούσε σε
εποχικούς υπαλλήλους).
10. Στο ποσό της αµοιβής της επιχείρησης (3,00€ ανά ώρα και ανά καταρτιζόµενο)
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
11. Στα προσύµφωνα συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις καθώς και στον πίνακα µε τα
«Αναλυτικά στοιχεία συνεργαζόµενων επιχειρήσεων» του τεύχους της τεχνικής
προσφοράς, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός προσωπικού των ετών 2005,
2006 και 2007 (δηλαδή οικονοµικά έτη 2006-2007-2008). Ο υπολογισµός της
αναλογίας απασχολουµένων/καταρτιζοµένων, προκειµένου να προκύψουν οι
θέσεις πρακτικής άσκησης (όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος Β,
εδάφιο V σηµείο 1 του ΕΣ∆ΕΚ), θα γίνεται µε βάση τον αριθµό προσωπικού του
έτους 2007 (οικονοµικού έτους 2008). ∆ιευκρινίζεται ότι από κανένα σηµείο της
Προκήρυξης δεν προκύπτει η υποχρέωση υποβολής υπευθύνων δηλώσεων των
επιχειρήσεων για τη δήλωση των παραπάνω στοιχείων.
12. Σε περίπτωση που συµµετέχουν ως επιχειρήσεις πρακτικής νεοϊδρυθείσες
επιχειρήσεις (π.χ. επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2009) και εποµένως δεν είναι
δυνατή η δήλωση του αριθµού των απασχολουµένων κατά τα έτη 2005,2006 και
2007 (δηλαδή οικονοµικά έτη 2006-2007-2008), τότε στο προσύµφωνο
συνεργασίας καθώς και στο Κεφάλαιο 3 παράγραφος 4 «Πρακτική άσκηση σε
επιχειρήσεις- Περιγραφή του προφίλ των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης» του
Τεύχους Τεχνικής Προσφοράς, θα δηλώνεται ο αριθµός προσωπικού που έχει
τώρα η επιχείρηση και τα αντίστοιχα πεδία του σχετικού πίνακα θα µένουν κενά.
13. Εφόσον η πρακτική άσκηση πρόκειται να γίνει σε υποκατάστηµα κάποιας
επιχείρησης,

τότε

στον

πίνακα

«Αναλυτικά

στοιχεία

συνεργαζόµενων

επιχειρήσεων» του κεφαλαίου 3 της παραγράφου 4 του Τεύχους της Τεχνικής
Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία της επιχείρησης και να
δηλώνεται σε παρένθεση «υποκατάστηµα», η διεύθυνση και το τηλέφωνο του
υποκαταστήµατος,

ο

αριθµός

απασχολουµένων

του

συγκεκριµένου

υποκαταστήµατος και (αν υπάρχει) ο κύκλος εργασιών του υποκαταστήµατος.

14. Αν η πρακτική άσκηση πρόκειται να γίνει τόσο στην έδρα όσο και σε κάποιο
υποκατάστηµα, τότε στον πίνακα «Αναλυτικά στοιχεία συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων» του κεφαλαίου 3 της παραγράφου 4 του Τεύχους της Τεχνικής
Προσφοράς, θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία τόσο για
την έδρα όσο και για το υποκατάστηµα.
15. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος Β, σηµείο ΣΤ του Αναλυτικού Τεύχους της
Προκήρυξης των πράξεων στα προσύµφωνα συνεργασίας µε κάθε συνεργαζόµενη
επιχείρηση πρακτικής άσκησης θα αναγράφονται µεταξύ άλλων και «η έδρα, τα
υποκαταστήµατα και οι τουριστικές µονάδες που διαθέτει ανά Νοµό».
16. Στις περιπτώσεις όπου στη στήλη του εκπαιδευτικού επιπέδου στον «Πίνακα
Αντικειµένων Κατάρτισης και εκπαιδευτικού επιπέδου» του άρθρου 2
παράγραφος γ του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης αναγράφεται
«ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου», ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
προβεί σε εξειδίκευση και να προσδιορίσει συγκεκριµένα εκπαιδευτικά επίπεδα.
17. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, κεφάλαιο Β, παράγραφος V, σηµείο 3 του ΕΣ∆ΕΚ,
«κατά την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης των οποίων η ηµερήσια διάρκεια
ξεπερνά τις τρείς ώρες χορηγούνται εδέσµατα και αναψυκτικά /χυµοί/καφέδες».
18. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα µητρώα ανέργων είναι της αρµοδιότητας του
ΟΑΕ∆.
19. Το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παράγραφος 4 σηµείο ii
των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής είναι αυτό ακριβώς που αναγράφεται στο
συγκεκριµένο σηµείο του Αναλυτικού Τεύχους της Προκήρυξης των πράξεων.
20. Η διακρατική συνεργασία µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε φορέα του εξωτερικού
για το θεωρητικό ή πρακτικό µέρος του προγράµµατος ή και για τα δύο και σε
κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τους όρους του Αναλυτικού Τεύχους της
Προκήρυξης των πράξεων.
21. Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό έργο του εκπαιδευτή πρακτικής γίνει εντός
ωραρίου εργασίας του, τότε µπορεί είτε να αµειφθεί ο ίδιος άµεσα από το ΚΕΚ
είτε να αποζηµιωθεί η επιχείρηση πρακτικής για την απασχόληση του
εργαζοµένου της για το εκπαιδευτικό του έργο έως και το ωροµίσθιό του Χ τις
ώρες, σύµφωνα µε το άρθρο 5, κεφάλαιο 3, παράγραφος 2 του Αναλυτικού
Τεύχους της Προκήρυξης των πράξεων.

22. Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των εργαζοµένων µιας επιχείρησης στην έδρα της ή
σε κάποιο υποκατάστηµά της, δεν είναι θέµα υπολογισµού από τον υποψήφιο
ανάδοχο αλλά στοιχείο που θα πρέπει να δίδεται από την επιχείρηση πρακτικής.
23. Το σηµείο 4 των αρχικών διευκρινήσεων ελέγχεται κατά την υλοποίηση των
προγραµµάτων κατάρτισης και δεν αφορά τη φάση της υποβολής των Τεχνικών
Προσφορών.
24. Πραγµατοποιείται διευκρίνηση του σηµείου 4 των αρχικών διευκρινήσεων ως
εξής: «…Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, για την επιλογή των επιχειρήσεων στις οποίες θα
υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση και που θα συµπεριληφθούν στις προτάσεις, θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τους το σχετικό όρο του ΕΣ∆ΕΚ (άρθρο 4, παράγραφος Β,
εδάφιο VI) που αφορά στην αναλογία του αριθµού απασχολουµένων κατά το
οικονοµικό έτος 2008 προς τον αριθµό των καταρτιζοµένων». Σε όλα τα σηµεία
της Προκήρυξης αναφέρεται το οικονοµικό έτος και όχι το έτος και ως εκ τούτου
σε κανένα σηµείο του Τεύχους της Τεχνικής Προσφοράς δεν θα αναφερθεί ο
αριθµός του προσωπικό των επιχειρήσεων που απασχολήθηκε το έτος 2008.
25. Σε περίπτωση που µια επιχείρηση πρακτικής διαθέτει έδρα και υποκαταστήµατα
στον ίδιο Νοµό και η πρακτική άσκηση πρόκειται να διεξαχθεί και στην έδρα και
στα υποκαταστήµατα, στα προσύµφωνα συνεργασίας θα αναγράφονται αναλυτικά
τα ζητούµενα στο άρθρο 4 παράγραφος Β, σηµείο ΣΤ του Αναλυτικού Τεύχους
της Προκήρυξης των πράξεων και όσον αφορά την έδρα και όσον αφορά τα
υποκαταστήµατα. Στην περίπτωση που υπάρχει κοινό ΑΦΜ τότε ο ετήσιος
κύκλος εργασιών οικονοµικού έτους 2008 (διαχειριστική χρήση 1/1/2007 –
31/12/2007) θα αναγράφεται και για την έδρα και για τα υποκαταστήµατα.
Γενικώς θα επαναλαµβάνονται τα κοινά στοιχεία και θα συµπληρώνονται τα
στοιχεία που διαφοροποιούνται κατά περίπτωση.
26. ∆εδοµένου ότι το προσωπικό των επιχειρήσεων πρακτικής µπορεί να έχει
µεταβληθεί όταν θα υλοποιείται το πρακτικό µέρος του προγράµµατος, ο αριθµός
των καταρτιζοµένων που δηλώνεται στα προσύµφωνα συνεργασίας και στο
Τεύχος Τεχνικής Προσφοράς δεν είναι δεσµευτικός και είναι δυνατόν να
τροποποιηθεί, αλλά πάντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 κεφάλαιο
Β, παράγραφος V, σηµείο 1 του ΕΣ∆ΕΚ.
27. Σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική πρόσληψη των 70 ηµεροµισθίων αφορά σε
απασχόληση η οποία καλύπτει το ωράριο πλήρους απασχόλησης που ισχύει στην
επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

28. ∆ιευκρινίζεται ότι στα προσύµφωνα συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις πρακτικής
δεν απαιτείται να αναγράφεται το χρονικό διάστηµα υλοποίησης της πρακτικής
άσκησης.
29. Στη φάση υποβολής και αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών δεν λαµβάνεται
υπόψη η παράλληλη υλοποίηση της πρακτικής άσκησης περισσοτέρων του
ενός προγράµµατος στην ίδια επιχείρηση πρακτικής, διότι ο εν λόγω
προγραµµατισµός γίνεται από τους αναδόχους µετά την κατακύρωση των
προγραµµάτων κατάρτισης. Το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη κατά τη φάση
της υλοποίησης του υποέργου, κατά την οποία η ορθή υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης και η διεξαγωγή της σύµφωνα µε τους όρους του ΕΣ∆ΕΚ και της
παρούσας προκήρυξης αποτελεί αφενός δέσµευση του αναδόχου και αφετέρου
αντικείµενο ελέγχου.
30. Σχετικά µε την απάντηση µε αριθµό 9 των αρχικών διευκρινήσεων σύµφωνα µε
την οποία «στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση γίνει στο υποκατάστηµα µιας
τουριστικής εταιρείας, ο αριθµός των εργαζοµένων που πρέπει να δηλωθεί θα
αφορά στο συγκεκριµένο υποκατάστηµα και όχι στο συνολικό προσωπικό της
εταιρείας», διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απάντηση δόθηκε λαµβάνοντας υπόψη
ότι µια τουριστική µονάδα είναι δυνατόν να ανήκει επί παραδείγµατι σε έναν
όµιλο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ότι δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως
αριθµός

απασχολουµένων

ο

συνολικός

αριθµός

απασχολουµένων

στο

ξενοδοχειακό αυτό όµιλο, δεδοµένου ότι η πρακτική άσκηση δεν γίνεται γενικώς
στον όµιλο, αλλά σε µια από τις δοµές του, η οποία είναι χωρικά προσδιορισµένη.

