FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β΄ & Γ΄
ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90,

106, 121, 136, 144, 149, 171
αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο
ζε νξηζκέλεο εθ ησλ εξσηήζεσλ ζαο. Παξαθαινχκε λα αγλνήζεηε ηηο πξνεγνχκελεο
αλαξηήζεηο θαη λα ιάβεηε ππφςε ηηο λεφηεξεο θαη νξζφηεξεο.
Πξνο δηεπθφιπλζε ζαο ελεκεξψλνπκε φηη:
Α) φηη δηαδηθαζίεο θαη φξνπο Καηάξηηζεο αθνξνχλ νη εξσηήζεηο 19. 20, 25, 30, 40,
41, 42, 43, 46, 59, 60, 62, 72, 76, 91, 92, 97, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 137,
134, 146, 158, 174, 182
Β) Πηζηνπνηεκέλεο δνκέο νη εξσηήζεηο 26, 27, 35, 60, 61, 76, 92, 101, 143, 170, 173,
176, 181
Γ) Πξαθηηθή άζθεζε νη εξσηήζεηο 24, 28, 29, 44, 54, 67, 70, 73, 81, 82, 89, 90, 106,
121, 136, 149, 178 θαζψο επίζεο ε μερσξηζηή αλάξηεζε κε φλνκα αξρείνπ
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

1.

Ξνηα είλαη ε πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο;

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α:
Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο . Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα
ηνπο Κιαδηθνχο Φνξείο-Αλαδφρνπο ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο κε ηνπο Αλαδφρνπο-Κιαδηθνχο Φνξείο.

Γηα ηελ Ξξφζθιεζε Β’:
Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 18 κήλεο απφ ηελ έθδνζεο ηεο Απφθαζεο
Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο γηα θάζε επηρείξεζε ρσξηζηά. (ζει.5 Οδεγφο
Πξνζθι.Β)
Γηα ηελ Ξξφζθιεζε Γ’:
Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 18 κήλεο απφ ηελ έθδνζεο ηεο Απφθαζεο
Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο γηα θάζε επηρείξεζε ρσξηζηά. (ζει.5 Οδεγφο
Πξνζθι.Γ)
ε φηη αθνξά ζηελ θαηάξηηζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΔΓΔΚ, νη

αλάδνρνη ησλ πξάμεσλ δχλαηαη λα ππνβάινπλ δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη
αλαιεθζεί ε αληίζηνηρε ππνρξέσζε δχν κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο
ηνπ ππνέξγνπ θαζψο θαη δχν κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο θαηάξηηζεο. (ΔΓΔΚ,
άξζξ. 5, Ι παξάγξαθνο 9)
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2.

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ειεθηξνληθά είλαη απιά
επηθπξσκέλα;

ππνβάιινληαη ζηελ Ξξφζθιεζε Α
αληίγξαθα ή ρξεηάδεηαη λα είλαη

H πεχζπλε Γήισζε, ε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο Θιαδηθνχ Φνξέα –
Ππκβνχινπ θαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ
δηελεξγήζεθε γηα ηελ αλάδεημε ζπκβνχινπ, πξέπεη λα είλαη
ζεσξεκέλεο;

Σα παξαπάλσ ππνβάιινληαη επηθπξσκέλα αιιά ζε ειεθηξνληθή κνξθή (scan)
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πξφζθιεζε. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ θιαδηθψλ ζρεδίσλ
δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο, ηα παξαπάλσ πξνζθνκίδνληαη σο επίζεκα
αληίγξαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Σα παξαπάλσ ζα
πξέπεη λα είλαη επηθαηξνπνηεκέλα.
Η ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Κιαδηθνχ Φνξέα θαη πκβνχινπ δελ
ρξεηάδεηαη ζεψξεζε απφ ηε Γ.Ο.Τ. θαηά ηε θάζε ηεο ππνβνιήο ησλ
πξνηάζεσλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/1999,
ΦΔΚ Α' 45/9.3.1999), ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή απφ ηα Κ.Δ.Π.,
βάζεη ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή άιισλ αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ. Η ζεψξεζε
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο δελ απαηηείηαη,
φηαλ ν ελδηαθεξφκελνο
πξνζέξρεηαη απηνπξνζψπσο γηα ππνζέζεηο ηνπ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα ή ηα Κ.Δ.Π., πξνζθνκίδνληαο ην δειηίν ηαπηφηεηαο ή ηα αληίζηνηρα
πξσηφηππα έγγξαθα. Δθφζνλ, ινηπφλ, νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,
απαηηείηαη λα έρεη ζεσξεζεί ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ ππεχζπλε
δήισζε.

3.

Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ θνξέα ζρεηηθά κε ην
πξνζσπηθφ ηεο θάζε επηρείξεζεο, ππάξρεη θάπνηα δέζκεπζε σο πξνο
ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δειψζεη κε ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ; Δάλ λαη: Γηα πφζν ρξνληθφ
δηάζηεκα ηζρχεη ε δέζκεπζε απηή; Πε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο
απνρψξεζεο εξγαδνκέλνπ ηί ζπλέπεηεο έρεη ν θνξέαο ή ε επηρείξεζε;
Πε πεξίπησζε απφιπζεο εξγαδνκέλνπ ηί ζπλέπεηεο έρεη ν θνξέαο ή ε
επηρείξεζε;

Γελ πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νχησο ψζηε
λα ηίζεληαη ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο. Παξά ηαχηα, επεηδή πξφθεηηαη γηα
θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ, είλαη ζαθέο πσο εάλ δελ πθίζηαηαη ε ζέζε εξγαζίαο
θαηά ην ρξφλν ηεο θαηάξηηζεο, θαη ηνχην αλεμαξηήησο αηηίαο (νηθεηνζειήο
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απνρψξεζε ή απφιπζε), δελ είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ
εξγαδφκελνπ πνπ εμέιηπε.

4.

Πηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο αλαθέξεηαη φηη ηα αξρεία
κπνξνχλ λα έρνπλ κέγεζνο έσο 5MB. Απηφο ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη
κφλν γηα έλα ή αθνξά φια ηα αξρεία πνπ ζα γίλνπλ upload ζηα
πιαίζηα ηεο αίηεζεο;

Σν κέγεζνο ηνπ 5 ΜΒ ζεσξείηαη αξθεηφ γηα λα θαιχςεη ηνλ φγθν φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ. Δλλνείηαη φηη ε ρσξεηηθφηεηα 5 ΜΒ
αλαθέξεηαη ζε θάζε αξρείν πνπ γίλεηαη upload. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί
ην 5 MB, ηφηε λα ζπκπηεζηεί ειεθηξνληθά ην αξρείν. Αλ παξά ηαχηα θαη πάιη
δελ επαξθεί, λα ρσξηζηεί ην αξρείν κε εηδηθή έλδεημε ζηνλ ηίηιν ηνπ θαη λα
γίλεη upload δηαδνρηθά.

5.

Ρν έληππν πνπ αθνξά ζην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ηνπ Πρεδίνπ
Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο είλαη δεζκεπηηθφ σο πξνο ηε κνξθή ηνπ
ή θάζε θιαδηθφο θνξέαο κπνξεί λα ην πξνζαξκφζεη αλάινγα;

Σν πεξηερφκελν θαη ε δνκή ησλ θιαδηθψλ ρεδίσλ Γηαξζξσηηθήο
Πξνζαξκνγήο δελ είλαη δεζκεπηηθά σο πξνο ηε κνξθή, σζηφζν ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηηο ελφηεηεο φπσο αλαθέξνληαη ζηηο Πξνζθιήζεηο θαη
ηα ππνδείγκαηα απηψλ ζηα αληίζηνηρα Παξαξηήκαηα.
6.

Ξνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Πρέδην;

επηρεηξήζεσλ

πνπ

κπνξνχλ

λα

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ αλά θιαδηθφ ζρέδην
θαη κέρξη εμάληιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (δει. 80,000 επξψ).

7.

Ξνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Ππκβνχισλ ζηελ Ξξφζθιεζε Α;

Αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ πξφζθιεζε θαη ζηνλ νδεγφ δηαρείξηζεο θαη ελδεηθηηθά
αλαθέξνπκε ηη νη χκβνπινη αλαιακβάλνπλ:
i. Σε ζχληαμε ησλ Κιαδηθψλ ρεδίσλ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο,
ii. Σελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
Πξφζθιεζε Β γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα
(αίηεζε έληαμεο θαη ζπλνπηηθά ζρέδηα δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο),
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iii. Σελ νκαδνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο, φπσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηα ρέδην
Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Φνξέα ηνπο.
iv. Σελ ππνβνιή Σερληθψλ Γειηίσλ Πξάμεο θαη ηε ζχληαμε Γειηίσλ Γήισζεο
Γαπαλψλ θαη Γειηίσλ Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα
εληαρζνχλ ζηελ Πξφζθιεζε Β. (θεθ. 6, Οδεγφο Πξφζθι. Α’)

8.

Κπνξεί έλαο θιαδηθφο θνξέαο λα ζπλεξγαζηεί κε δχν Ππκβνχινπο
γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Πρεδίνπ;

Ο θιαδηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ
πκβνχινπο, αθνινπζψληαο ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
Πξφζθιεζε γηα ηνλ έλα.

9.

Ν Πχκβνπινο ν νπνίνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ θιαδηθφ θνξέα
(παξαδνηέα Α Ξξφζθιεζεο) κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο ν νπνίνο ζα
ζπλεξγαζηεί κε ηελ επηρείξεζε (παξαδνηέα Β Ξξφζθιεζεο);

Ο χκβνπινο πνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Κιαδηθφ θνξέα θαη κε ηηο
επηρεηξήζεηο ζα είλαη ν ίδηνο ζηελ Πξφζθιεζε Α’ θαη Πξφζθιεζε Β (ππνβνιή
θιαδηθψλ ζρεδίσλ δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζε
πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ). Γχλαηαη λα ππάξρεη θαη άιινο χκβνπινο γηα
ζέκαηα πκβνπιεπηηθήο φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο Οδεγνχο ησλ
Πξνζθιήζεσλ’.

10. Ξνην είλαη ην αλψηαην φξην φζνλ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ Ππκβνχινπ
γηα ηελ Ξξφζθιεζε Α;
ή
Ξσο ππνινγίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ακνηβήο Ππκβνχινπ γηα ηελ
εθπφλεζε Θιαδηθνχ Πρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο;

Η ακνηβή ηνπ πκβνχινπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο ηνπ Κιαδηθνχ πιινγηθνχ Φνξέα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.(θεθ. 2, Οδεγφο Πξφζθι.Α’)
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11. Ξνην είλαη ην αλψηαην χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα
Γηαρεηξηζηηθά Έμνδα Θιαδηθνχ Ππιινγηθνχ Φνξέα θαη έμνδα
Ξιεξνθφξεζεο & Γεκνζηφηεηαο;

Η κέγηζηε ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα Γηαρεηξηζηηθά Έμνδα Κιαδηθνχ
πιινγηθνχ Φνξέα θαη έμνδα Πιεξνθφξεζεο & Γεκνζηφηεηαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 30% ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο ηνπ Κιαδηθνχ Φνξέα (θεθ. 10.2,
Οδεγφο Πξφζθι. Α’)

12. Πηελ Ξξφζθιεζε Α αλαθέξεηαη φηη ν θάζε θιαδηθφο θνξέαο κπνξεί
λα ζπκκεηέρεη κε ηελ ππνβνιή δχν θαηά ην κέγηζην Πρεδίσλ
Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο. Ξνηνο κπνξεί λα είλαη ν δηαρσξηζκφο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Πρεδίσλ;

Ο δηαρσξηζκφο εμαξηάηαη απφ ηνλ Κιαδηθφ Φνξέα ζε ζρέζε κε ην είδνο ησλ
επηρεηξήζεσλ επζχλεο ηνπ.

13. Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ ηεο Ξξφζθιεζεο Α
αλαθέξεηαη ζε θαζαξή αμία ή ζε αμία κε ΦΞΑ;

Όια ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αθαζάξηζηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, δειαδή πξν ηεο αθαίξεζεο θφξσλ ή άιιεο
επηβάξπλζεο.
14. Πε φηη αθνξά ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο, γηα ηα δηαρεηξηζηηθά έμνδα
θιαδηθνχ ζπιινγηθνχ θνξέα θαη έμνδα πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιια έμνδα, π.ρ.
έμνδα ΓΔΖ, ΔΓΑΞ θιπ ή κφλν απζηεξά φηη αλαθέξεηε ζηνλ Νδεγφ;

Οη θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ πνπ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο είλαη κφλν φζεο
πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οδεγφ. (θεθ. 10.1, Οδεγφο Πξφζθι. Α’)

15. Κία επνρηθή επηρείξεζε, π.ρ. κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ε νπνία
ιεηηνπξγεί κφλν θαινθαηξηλνχο κήλεο, κπνξεί λα εληαρζεί ζην
πξφγξακκα;

Οη επνρηθέο επηρεηξήζεηο εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα εθηφο φζσλ αλήθνπλ
ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ θαλφλα De Minimis. Αλαιπηηθά:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο δελ έρνπλ νη:
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1. Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.104/2000
ηνπ πκβνπιίνπ.
2. Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
γεσξγηθψλ πξντφλησλ.

ζηελ

πξσηνγελή

παξαγσγή

3. Οη πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ
θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε
πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ C 244 ηεο 01.10.2004).
4. Δπηρεηξήζεηο εηο βάξνο ησλ νπνίσλ εθθξεκεί δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιαηάο
θξαηηθήο ελίζρπζεο. (θεθ. 6 Οδεγφο Πξφζθι. Β΄θαη Γ’)
Δπηπιένλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ (ΔΜΔ), ππάξρεη ζρεηηθή
δηεπθξίληζε (ππνζεκείσζε 1, θεθ. 1, Οδεγφο Πξφζθι. Β’ & Γ’).

16. Πηνλ Νδεγφ ηεο πξφζθιεζεο Α αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 10.3 φηη
«Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ελφο Θιαδηθνχ Πρεδίνπ απαηηείηαη ε
ππαγσγή πξνο ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο δηθαηνχρνη ζηελ
Ξξφζθιεζε Β’, θαζψο επίζεο θαη ε ππνβνιή ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ
Θιαδηθνχ Πρεδίνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ ζα ππαρζνχλ ζηελ Ξξφζθιεζε Β’».
Ξνηα ρξνληθή ζηηγκή αθξηβψο
επηθαηξνπνηεκέλν θιαδηθφ ζρέδην;

πξέπεη

λα

ππνβιεζεί

ην

Με ηελ έγθξηζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο (απφ ηελ
Πξφζθιεζε Α) θαη ηελ έγθξηζε έληαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ (απφ ηελ
Πξφζθιεζε Β), νη αληίζηνηρνη θιαδηθνί θνξείο ζα θαινχληαη λα ππνβάιινπλ
μαλά ην ζρέδην ηνπο ζε επηθαηξνπνηεκέλε κνξθή, πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ηειηθφ
αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ζπκκεηνρή ζην πιαίζην ηεο
Πξφζθιεζεο Β. (θεθ.8, Οδεγφο Πξφζθι. Α’)

17. Ξνηα ε δηαθνξά ηνπ «Δπηθαηξνπνηεκέλνπ» Πρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο ηνπ Θιαδηθνχ Φνξέα απφ ην αξρηθφ Πρέδην
Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο;

Σν Δπηθαηξνπνηεκέλν ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Φνξέα
είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ
εγθξηζεί γηα ζπκκεηνρή ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο Β θαζψο θαη ηελ
αλάιπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πξφζθιεζεο Β.(θεθ.8,
Οδεγφο Πξφζθι. Α’)
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18. Ρν
εθπαηδεπηηθφ
πεξηερφκελν
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
(αληηθείκελα/ζεκαηηθά
πεδία
θαηάξηηζεο)
πξέπεη
λα
έρεη
ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ή ππφθεηηαη ζηελ αλάγθε γηα θαηάξηηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο;
Γηα παξάδεηγκα αλ πξνθχςεη αλάγθε γηα θαηάξηηζε ζε μέλε γιψζζα
ή Ζ/ έλα ηέηνην πξφγξακκα ζεσξείηαη επηιέμηκν;

Κάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο είλαη επηιέμηκν εθφζνλ ζπλδέεηαη κε ην
εγθεθξηκέλν ζρέδην δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο.

19. πάξρεη πεξηνξηζκφο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζε θάζε
επηρείξεζε 1-49 αηφκσλ?

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ απφ θάζε
επηρείξεζε.

20. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην Δθπαηδεπηηθφ Πρέδην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
πεξηζζφηεξα απφ έλα (1) πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ηφηε ηζρχεη θάπνηνο
πεξηνξηζκφο είηε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ ηεο
επηρείξεζεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαξηηζζνχλ είηε σο πξνο ηνλ
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ σξψλ ησλ πξνγξακκάησλ;

χκθσλα κε ην ηζρχνλ ΔΓΔΚ ε ειάρηζηε δηάξθεηα θάζε πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ είλαη νη 30 ψξεο θαη ε κέγηζηε 300 ψξεο. Δπνκέλσο
έλα ρέδην πνπ πεξηιακβάλεη δχν (2) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο επηηξέπεηαη λα
είλαη κέρξη 300 σξψλ ην θαζέλα.
Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα
θαηαξηηζηνχλ, αξθεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο ηεο επηρείξεζεο λα κελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ (γηα θαηάξηηζε θαη γηα πκβνπιεπηηθή)
21. Ξσο αθξηβψο ζα θαηαηεζνχλ ειεθηξνληθά ηα ζρέδηα ησλ
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο θαηάξηηζεο (εμεηδίθεπζε
ζρεδίνπ δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο)? πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
θφξκεο?

Τπνβάιινληαη σο ζπλεκκέλα αξρεία ζε κνξθή PDF ζηελ αίηεζε θαη δελ
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θφξκεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ.
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22. Ζ αξρηθή ππνβνιή αίηεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα έληαμε ζην
θιαδηθφ ζρέδην Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο πνπ έρεη εηνηκάζεη ν
Θιαδηθφο Φνξέαο, πνπ ππνβάιιεηαη ; ζηνλ θιαδηθφ θνξέα ζηελ ΔΘΑΔ
ή ζηνλ ΝΑΔΓ;

Τπνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http//ait.oaed.gr, φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε Α , ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο
ΟΑΔΓ-ΔΚΑΔ .(θεθ.11.1, Πξφζθιεζε Α).
23. Κε ηη πνζνζηά ρξεκαηνδνηείηαη ην πξφγξακκα απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη κε ηη απφ Δζληθνχο πφξνπο;

Γηα ηελ Πξφζθιεζε Α, ε ζπγρξεκαηνδφηεζε ζα είλαη 80% απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη 20%, απφ εζληθνχο
πφξνπο (ΠΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), ελψ γηα
ηηο πξνζθιήζεηο Β & Γ πνπ αθνξνχλ ζε θξαηηθέο Δληζρχζεηο (θαζεζηψο de
minimis), ε Γεκφζηα δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο (ΠΓΔ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ
Άμνλα 2, Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 4, 5 θαη 6: «Δλίζρπζε ηεο
Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007
– 2013.
24. Νη θαηαξηηδφκελνη ζα πιεξψλνληαη αλά ψξα; θαη πνηνο ζα νξίδεη ηελ
δηάξθεηα θαηάξηηζεο ηνπο, ν Πχκβνπινο;

Καη΄ αξράο, πξφθεηηαη πεξί εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο. Σα πνζά ησλ
επηδνκάησλ απηψλ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 6, παξ.6.4. ησλ ΚΤΑ [ΚΟΙΝΗ
ΑΠΟΦΑΗ
ΤΠΟΤΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ − ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ], ππ’ αξηζκ. 0.18806/Οηθ.3.3072/18-10-2010«Γηαξζξσηηθή
πξνζαξκνγή εξγαδφκελσλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ
απαζρνινχλ 1−49 άηνκα, εληφο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (ΠΡΟΚΛΗΗ Β΄)»,
θαη 0.18808/Οηθ.3.3073/18-10-2010 «Γηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ απαζρνινχλ 20−49 άηνκα, εληφο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο (ΠΡΟΚΛΗΗ Γ΄)».
Δπίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα εκπίπηεη ζηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην
ΔΓΔΚ, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε (αξηζκ. 0.15968/3.2570ΦΔΚ 1503/Β/6-92010).
Η δηάξθεηα θαηάξηηζεο ζα πεξηγξάθεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζρέδην πνπ ζα
πεξηιακβάλεηαη ζην ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ηνπ θάζε Κιαδηθνχ
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Φνξέα (βιέπε πξφζθιεζε Α, έληππν ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο,
παξ. 7 «Δμεηδίθεπζε ρεδίνπ»).

25. Κπνξεί λα γίλεη νκαδνπνίεζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο
επηρεηξήζεηο;

Ναη, αιιά πξέπεη λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην Κιαδηθφ Φνξέα θαη ζην ίδην Κιαδηθφ
ρέδην.

26. Ξνπ ζα γίλεηαη ε θαηάξηηζε εάλ δελ ππάξρνπλ ΘΔΘ πνπ λα
θαιχπηνπλ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο;

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν «III. Γηα Ξξνγξάκκαηα Θαηάξηηζεο
Δξγαδνκέλσλ θαη Απηναπαζρνινπκέλσλ, ζεκείν 3 ηνπ ΔΓΔΚ, φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε (αξηζκ. 0.15968/3.2570 ΦΔΚ 1503/Β/6-9-2010), «ε
ζεσξεηηθή θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ πηζηνπνηεκέλα Κ.Δ.Κ. είηε ζε
πηζηνπνηεκέλεο δνκέο ησλ Κ.Δ.Κ., είηε ζε πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα
ησλ επηρεηξήζεσλ. Η πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ζα δηελεξγείηαη απφ ην ΔΚΔΠΙ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζνξίδνληαη κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο. Μέρξη ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο αλσηέξσ θνηλήο
απνθάζεσο, είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζε κε
πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα ησλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ απηά πιεξνχλ
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε πξφζθιεζεο/πξνθήξπμεο».

27. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζα γίλεηαη κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο;

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν «III. Γηα Ξξνγξάκκαηα Θαηάξηηζεο
Δξγαδνκέλσλ θαη Απηναπαζρνινπκέλσλ, ζεκείν 4 ηνπ ΔΓΔΚ φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε (αξηζκ. 0.15968/3.2570 ΦΔΚ 1503/Β/6-9-2010), «ε
πξαθηηθή άζθεζε δχλαηαη λα πινπνηεζεί είηε ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο
θαηάξηηζεο είηε ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο είηε ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο
θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη κνξθέο ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εθάζηνηε πξφζθιεζε / πξνθήξπμε ησλ
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπλάθεηα ησλ κνξθψλ
απηψλ πινπνίεζεο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη
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επαξθψο ζηα ηερληθά δειηία ησλ πξάμεσλ θαη λα θαζνξίδεηαη ζηελ
πξφζθιεζε/πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο».
28. Αλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπνκέλσλ, πσο κπνξνχλ
λα γίλνπλ θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο πνηφλ ζα βαξαίλεη;

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο Β θαη Γ, νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο
εθπαηδεπνκέλσλ
ζπλππνινγίδνληαη
ζην
Μέζν
Ωξηαίν
Κφζηνο
(Μ.Ω.Κ.)πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο αλά θαηαξηηδφκελν, ην
νπνίν αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ δεθαηξηψλ (13,00) Δπξψ, θαη ζχκθσλα
πάληα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη ζην ΔΓΔΚ (αξηζκ. 55582/1933 ΦΔΚ
1491/Β/29.7.2008), άξζξν 5 «Δπηιέμηκεο Γαπάλεο», παξ. 12 Γαπάλεο
κεηαθίλεζεο – δηακνλήο – δηαηξνθήο: «είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο
κεηαθίλεζεο – δηακνλήο– δηαηξνθήο .ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο
φπνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο
θαηαξηηδνκέλνπο, ζην εθπαηδεπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ θαηαβάιιεηαη ην
αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ, εθφζνλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε κέζν καδηθήο
κεηαθνξάο ή ε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην δεκφζην,
εθφζνλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε ρξήζε Ι.Υ .απηνθηλήηνπ .Δπίζεο
θαηαβάιινληαη ηα έμνδα δηακνλήο βάζεη απφδεημεο – ηηκνινγίνπ θαη ηα έμνδα
δηαηξνθήο γηα θάζε εθηφο έδξαο δηαλπθηέξεπζε, βάζεη απνδείμεσλ, ζην χςνο
ηεο απνδεκίσζεο φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ην Γεκφζην».

29. Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε ε ακνηβή ησλ εθπαηδεπηψλ θαη πσο
θαιχπηεηαη ε ακνηβή ηνπο?

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο Β θαη Γ, ε ακνηβή ησλ
εθπαηδεπηψλ εληάζζεηαη ζην Μέζν Ωξηαίν Κφζηνο (Μ.Ω.Κ.) πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, αλά αλζξσπνψξα θαηάξηηζεο ,ην νπνίν αλέξρεηαη
κέρξη ην πνζφ ησλ δεθαηξηψλ (13,00) Δπξψ, θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη ζην ΔΓΔΚ (αξηζκ. 55582/1933 ΦΔΚ
1491/Β/29.7.2008), άξζξν 5 «Δπηιέμηκεο Γαπάλεο», παξ. 11 Ακνηβέο
ησλ εθπαηδεπηψλ: «Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηψλ: α)
εθπαηδεπηέο ζεσξίαο, β) εθπαηδεπηέο πξαθηηθήο άζθεζεο, γ) εθπαηδεπηέο ηεο
αιινδαπήο, φπνπ ππάξρεη δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία. ε θακία πεξίπησζε ε
ακνηβή γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξε ησλ 25€ αλά ψξα θαηάξηηζεο. ε φιεο ηηο παξαπάλσ ακνηβέο
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (αλαινγία εξγαδνκέλσλ), φηαλ
ε αζθάιηζε ζην ΙΚΑ είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
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θαζψο θαη νη δαπάλεο επηδνκάησλ ενξηψλ, άδεηαο θαη απνδεκηψζεσλ αδείαο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε εθπαίδεπζε. Οη
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ παξαπάλσ ακνηβψλ είλαη επηιέμηκε δαπάλε. Οη
αλσηέξσ δαπάλεο ζεσξνχληαη επηιέμηκεο εθφζνλ γηα απηέο έρνπλ απνδνζεί νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (φπνπ απαηηείηαη), ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη ην ηέινο
ραξηνζήκνπ».

30. Δίλαη επηιέμηκε ε δαπάλε θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ?

Όρη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηζρχνλ ΔΓΔΚ (Τπ’ αξηζκ.
νηθ.55582/1933/2008 (ΦΔΚ 1491/Β΄/29.07.2008) θνηλή
απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε (0.15968/3.2570/6.9.2010 απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο - Παηδείαο, δηα
βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ – Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΔΚ
Β΄ 1503/06.09.2010).
31. Δάλ κηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα επηζπλάςεη φια ηα έληππα
(δηθαηνινγεηηθά) ηα νπνία ηεο έρνπλ δεηεζεί θαη ππάξρεη
εθθξεκφηεηα ιφγσ θσιπζηεξγίαο ησλ ππεξεζηψλ, ζα ηεο δνζεί
παξάηαζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή κπνξεί κε ππεχζπλε
δήισζε λα ηα πξνζθνκίζεη θάπνηα άιιε ζηηγκή; ηη γίλεηαη;

Γελ πξνβιέπεηαη πεξίνδνο παξάηαζεο ζηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ
ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Καηά γεληθή αξρή, είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. ιφγνη
αλσηέξαο βίαο), ε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ θαζηζηά αλέθηθηε ή εμαηξεηηθά
δπζρεξή ηελ άζθεζε ελφο δηθαηψκαηνο.
32. Έλα Πρέδην Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη
δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε;

Σα ρέδηα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο πξέπεη λα εμεηδηθεχνληαη
ππνρξεσηηθά ζε Γξάζεηο Καηάξηηζεο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ
αλαγθαηφηεηα ή κε ησλ πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ πξφζθιεζε Β.
Γηα ηελ πξφζθιεζε Γ, ηα ρέδηα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο πξέπεη λα
εμεηδηθεχνληαη ππνρξεσηηθά ζε Γξάζεηο Καηάξηηζεο θαη λα αλαιχνπλ ηηο
πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελ ιφγσ
πξφζθιεζε .
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33. Θα πξέπεη λα γίλεη δηαγσληζκφο απφ ηνλ θιαδηθφ ζπιινγηθφ θνξέα
γηα ηελ αλάδεημε ζπκβνχινπ βάζε ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ
θαηαζέηεη ν ηειεπηαίνο;

Με ηελ ππ΄ αξηζκφλ 35130/739/9-10-2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β 1291/ 11.8.2010) « Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ
άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ
αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ»,
αλαπξνζαξκφζηεθαλ ηα πνζά γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ
αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ σο αθνινχζσο: α) Με απεπζείαο αλάζεζε κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ, β) Με ζπλνπηηθή δηαδηθαζία
(πξφρεηξν δηαγσληζκφ) απφ ηνπ πνζνχ ηεο πξνεγνπκέλεο πεξίπησζεο κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ. ηα πνζά απηά δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.
πλεπψο, νη θιαδηθνί θνξείο – αλάδνρνη ζα πξέπεη, αλαιφγσο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζήο ηνπο, λα πξνβνχλ είηε ζε απεπζείαο αλάζεζε,
είηε ζε πξφρεηξν δηαγσληζκφ. Αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ηνπ
ζπκβνχινπ, ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο «ειάρηζηεο απαηηήζεηο» πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ ηεο Πξφζθιεζεο Α’, άξζξν 21. « ΣΗΡΗΗ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ – ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΠΔΡΙ ΓΗΜΟΙΩΝ
ΤΜΒΑΔΩΝ» (ζει. 30). Σν εάλ ζα δεηεζεί ηερληθή πξνζθνξά ελαπφθεηηαη
ζηελ θξίζε ηνπ Κιαδηθνχ Φνξέα. Δξεπλεηέα απφ πιεπξάο ΔΦΓ – ΔΚΑΔ είλαη ε
ηήξεζε ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ.
34. Πηελ πξφζθιεζε Β, ζα θιεζνχλ απφ ηνλ ΔΦΓ ΔΘΑΔ νη πνιχ κηθξέο
θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο κέιε ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο
πξφζθιεζεο Α, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ
ησλ θιαδηθψλ θνξέσλ θαη εάλ ζπκβαίλεη απηφ, ηη γίλεηαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην θιαδηθφ ζρέδην ελφο θνξέα απνξξηθζεί ζηε
ζπλέρεηα; Πε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ
δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο θιαδηθνχ θνξέα πνπ έρεη ππνβιεζεί
ζηελ πξφζθιεζε Α΄ δελ εγθξίλεηαη θαη ην ζρέδην ηεο επηρείξεζεο
ππν ηελ πξφζθιεζε Β’ .

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ απφ επηρεηξήζεηο θαη θιαδηθνχο θνξείο γίλεηαη
ηαπηφρξνλα. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο
Πξνζαξκνγήο Κιαδηθνχ Φνξέα, δελ εγθξίλεηαη θαη ην ζρέδην ηεο επηρείξεζεο
ππφ ηελ πξφζθιεζε Β’.
ην θεθ. 1 ηεο Ξξφζθιεζεο Β επηζεκαίλεηαη φηη: «Ξξνυπφζεζε
έγθξηζεο θαθέισλ ππαγσγήο Κηθξψλ θαη Ξνιχ Κηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ είλαη, εθηφο απφ ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπο, ε έγθξηζε
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ηνπ Θιαδηθνχ Πρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο ζην νπνίν
ππάγνληαη».

35. Αλαθέξεηαη ζηελ Ξξφζθιεζε Β, φηη ζηελ αίηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ,
πεξηιακβάλεηαη θαη ην φλνκα ηνπ ΘΔΘ φπνπ ζα πινπνηεζεί ην θπζηθφ
αληηθείκελν. Ζ επηινγή ηνπ ΘΔΘ κε πνηά δηαδηθαζία γίλεηαη;

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Δπαθίεηαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο
εθάζηνηε
επηρείξεζεο ή ηνπ πκβνχινπ κε ην ΚΔΚ, αξθεί λα
αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο ηνπ ΔΓΔΚ φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε (αξηζκ.
0.15968/3.2570 ΦΔΚ 1503/Β/6-9-2010).
36. Πηελ Ξξφζθιεζε Γ’ αλαθέξεηαη φηη « ζα θιεζνχλ απφ ηνλ ΔΦΓΔΘΑΔ
νη Δπηρεηξήζεηο
20-49 αηφκσλ, πνπ δελ επηζπκνχλ λα
εληαρζνχλ ζην Πρέδην Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο ηνπ Θιαδηθνχ
ηνπο Φνξέα (Ξξφζθιεζε Β) θαη επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ ην Πρέδην
Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο
απηνηειψο. Γειαδή
απηέο νη
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη κέζσ
ησλ θιαδηθψλ ηνπο θνξέσλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ;

Οη επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ 1-19 άηνκα ζα ζπκκεηέρνπλ κέζσ ηνπ
Κιαδηθνχ ηνπο Φνξέα ππνρξεσηηθά, ελψ νη επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ 2049 άηνκα, ζα ΔΣΝΛ ΡΖ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ, είηε κέζσ ηνπ
Θιαδηθνχ ηνπο Φνξέα, είηε απηνηειψο κε ηελ Ξξφζθιεζε Γ. (θεθ. 1
ηνπ νδεγνχ ηεο Πξφζθιεζεο Β).
37. Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ; Αλ λαη κε πνην
ηξφπν δηφηη πνιιέο απφ απηέο δελ έρνπλ πάλσ απφ 20 άηνκα
απαζρνινχκελνπο γηα λα ηηο αθνξά ε πξφζθιεζε Γ΄ αιιά δελ έρνπλ
θαη θιαδηθφ θνξέα γηα λα ηηο θαιχςεη κέζσ ηεο πξφζθιεζεο Β.

Η ζχζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνβιέπεηαη απφ ην
Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα. Αλαιφγσο ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ηνπο, νη
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο (εηδηθά νη έρνπζεο ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο) είλαη
δπλαηφ λα απνηεινχλ «επηρείξεζε» θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα. Δπνκέλσο ζε
απηή ηελ πεξίπησζε νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο εάλ απαζρνινχλ απφ 20-49
άηνκα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξφζθιεζε Γ, ελψ δελ κπνξνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξφζθιεζε Β δηφηη δελ εθπξνζσπνχληαη κέζσ Κιαδηθνχ
πιινγηθνχ Φνξέα θαη ε ππαγσγή ηνπο ζε θιαδηθφ θνξέα απνηειεί
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζηελ Πξφζθιεζε Β.
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38. Δίλαη δπλαηφλ ζηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ λα
ζπκκεηέρνπλ σο κέιε άηνκα εθπξφζσπνη θνξέσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιιεη πξνηάζεηο ;
Ναη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θάησζη εμαηξέζεηο:

«Σα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο δελ
επηηξέπεηαη:
• λα έρνπλ νπνηαδήπνηε εκθαλή ή αθαλή νηθνλνκηθή ζρέζε θαη ελ γέλεη
ζπλεξγαζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο κε ηνπο πξνηείλνληεο ηελ ελέξγεηα θνξείο.
• λα έρνπλ ζπγγεληθφ δεζκφ κέρξη θαη 3νπ βαζκνχ ζπγγελείαο κε ηνπο
κεηφρνπο ή θαη ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξνηεηλφλησλ θνξέσλ.
• δελ επηηξέπεηαη λα απνθαιχςνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο
πξνηάζεηο πνπ αμηνινγνχλ.
ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξφκελα
θσιχκαηα, ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο νθείιεη λα δεηά ηελ
εμαίξεζή ηνπ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κεηά ηνλ νξηζκφ
ηνπο ππνβάιινπλ ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86.» (θεθ. 13,
ηνπ Νδεγνχ ηεο
Ξξφζθιεζεο Α, θεθ. 10 ηνπ Νδεγνχ ηεο
Ξξφζθιεζεο Β θαη Γ).
39. πάξρεη πηζαλφηεηα λα έρεη εγθξηζεί ην ζρέδην ηνπ θιαδηθνχ θνξέα
ζηνλ νπνίν ππάγνληαη θαη λα κελ εγθξηζεί ε ζπκκεηνρή ηεο
επηρείξεζεο, ηη γίλεηαη ηφηε κε ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί;

Με ηελ έγθξηζε ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο (απφ ηελ
Πξφζθιεζε Α), θαη ηελ έγθξηζε έληαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ (απφ ηελ
Πξφζθιεζε Β), νη αληίζηνηρνη θιαδηθνί θνξείο ζα θαινχληαη λα ππνβάιινπλ
μαλά ην ζρέδην ηνπο ζε επηθαηξνπνηεκέλε κνξθή, πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ηειηθφ
αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ζπκκεηνρή ζην πιαίζην ηεο
πξφζθιεζεο Β, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
ηεο Πξφζθιεζεο Β.
Δπηπιένλ,
«Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ηεο Β’ Πξφζθιεζεο,
εθδίδεηαη ζρεηηθή Απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη κε ζπζηεκέλε
επί απνδείμεη επηζηνιή ζην δηθαηνχρν. Δπίζεο απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα ζρέδην
χκβαζεο, κε νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία
θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο,
ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ν δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο.
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Γηα θάζε πξάμε πνπ αμηνινγήζεθε αξλεηηθά, ή θξίζεθε σο κε παξαδεθηή, ή
δελ ιακβάλεηαη απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ κε επάξθεηαο πφξσλ,
ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο, φπνπ ηεθκεξηψλνληαη νη
ιφγνη απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο». (θεθ. 11 Νδεγνχ Δθαξκνγήο Β
Ξξφζθιεζεο)

40. Κε πνην ηξφπν ζα γίλεηαη ε θαηάξηηζε;

«Αθνινπζνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί φξνη φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ.
55582/1933/2008 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ –
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ην «Δληαίν χζηεκα Γηαρείξηζεο,
Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (Δ..Γ.Δ.Κ.) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ
ΔΠΑ (2007-2013 ), γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ
δξάζεηο
Καηάξηηζεο»,
φπσο
ηξνπνπνηήζεθε
κε
ηελ
αξηζκ.
0.15968/3.2570/2010
ΚΤΑ (ΦΔΚ 1503/Β/6-9-2010) ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο-Παηδείαο, δηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ – Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.»(ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην θεθ. 7 ηνπ Νδεγνχ ηεο Ξξφζθιεζεο Β).

41. Θα γίλεηαη ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή άιιεο ψξεο;
ή
Ζ θαηάξηηζε (ζεσξία θαη πξαθηηθή) ζα πινπνηεζεί εληφο ή εθηφο
σξαξίνπ εξγαζίαο;

Η θαηάξηηζε (ζεσξία θαη πξαθηηθή) δχλαηαη λα πινπνηεζεί θαη ζε σξάξην
εθηφο εξγαζίαο, αιιά πάληα αλάινγα κε ην θαηαηεζέλ θαη εγθξηζέλ ζρέδην θαη
πάληα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηνπ ηζρχνληνο ΔΓΔΚ.
42. Πηε πεξίπησζε απηναπαζρνινχκελσλ ηη ζα ηζρχζεη;

Σν παξφλ πξφγξακκα ηζρχεη θαη γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο- ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο (βιέπε ππνζεκείσζε 1, θεθ. 1, Οδεγφο Πξφζθι. Β’ & Γ’).
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43. Ρα πξνγξάκκαηα ζα είλαη κέρξη 300 ψξεο; Θαη πσο ζα είλαη
θαηαλεκεκέλεο νη ψξεο ηελ εβδνκάδα: θάζε κέξα, κία θνξά ηελ
εβδνκάδα, εληφο ή εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο;

Αλάινγα κε ην κε ην θαηαηεζέλ θαη εγθξηζέλ ζρέδην θαη πάληα ζχκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηνπ ΔΓΔΚ, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ αλαθέξεηαη φηη: «Η ειάρηζηε δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο
εξγαδνκέλσλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ είλαη νη 30 ψξεο θαη ε κέγηζηε 300
ψξεο» (αξηζκ. 0.15968/3.2570 ΦΔΚ 1503/Β/6-9-2010).

44. Ρν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαηαξηηδνκέλνπ ζα είλαη πιήξεο θαη ζα
ρνξεγείηαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη πιήξνπο, κεξηθήο ή εθ
πεξηηξνπήο ε απαζρφιεζε ηνπ ;

Σν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα γηα θάζε θαηαξηηδφκελν ππνινγίδεηαη αλά θπζηθφ
πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ηνπ ζηελ
επηρείξεζε θαη φρη ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο ΔΜE, νη νπνίεο
αθνξνχλ κφλν ην θαζεζηψο ππαγσγήο ηεο επηρείξεζεο ζην
πξφγξακκα.(θεθ.7 ζην πεδίν Γαπάλεο ηνπ Οδεγνχ Πξφζθιεζεο Β).
45. Γαπάλεο επηρείξεζεο (δαπάλεο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, πξψηεο χιεο π.ρ. γξαθηθή χιε),
νη δαπάλεο απηέο ζα δίλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνιείηαη ν
εξγαδφκελνο πνπ θαηαξηίδεηαη;

Ναη, νη δαπάλεο απηέο ζα δίλνληαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ θαηαξηηδφκελνπ.
46. Πηελ πξνθήξπμε αλαθέξεηαη φηη ε αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ην Δθπαηδεπηηθφ Πρέδην Θεκαηνινγία Θαηάξηηζεο, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ α)
Ππκβνχινπ θαη ηνπ β) Θέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΘΔΘ).Υο
πξνο απηά ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ επηρείξεζεοΠπκβνχινπ-ΘΔΘ;

Σα απαηηνχκελα πξνζχκθσλα είλαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ Οδεγνχ ηεο
Πξφζθιεζεο Β, ηα εμήο:
1) Πξνζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πηζηνπνηεκέλνπ απφ ην
ΔΚΔΠΙ, ΚΔΚ θαη
2) Πξνζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πκβνχινπ
Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο
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πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ
επηρείξεζεο-πκβνχινπ-ΚΔΚ δελ πξνβιέπεηαη.
ΠΡΟΟΥΗ: Η επηρείξεζε ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ.12.1 ηνπ
Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο Πξφζθιεζεο Β, κεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ
θαη ηελ έθδνζε ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ, , λα ππνβάιεη ηε χκβαζε
ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πκβνχινπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο,
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ Γξάζεσλ πκβνπιεπηηθήο θαη ηελ χκβαζε κεηαμχ
επηρείξεζεο θαη ΚΔΚ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.
Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηελ πξφζθιεζε Γ (βι. Οδεγφ
Δθαξκνγήο ηεο Πξφζθιεζεο Γ, παξ. 12.1, ζει.25)

47. Θα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαη ε αζθαιηζηηθή θαη ε θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα; Δάλ φκσο ππάξρεη εθθξεκφηεηα σο πξνο θαη ηηο δχν ή
κηα απφ απηέο, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηη γίλεηαη;

Τπνρξεσηηθά ππνβάιινληαη θαη ηα δχν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
Γηθαηνινγεηηθά θαη ζηηο ηξεηο πξνζθιήζεηο.
48. Κε πνηα ζεηξά ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ελδηαθέξνληνο:
ζα αμηνινγεζνχλ πξψηα νη Α φιεο καδί θαη ζηε ζπλέρεηα νη Β’ ή
ηαπηφρξνλα; θαη απηφ ζρεηίδεηαη κε ην φηη, γηα ηελ πξφζθιεζε Β’, «Ζ
έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε
ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαηηζέκελσλ
πφξσλ.»

Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ πξφζθιεζε Β, αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε
ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πξφγξακκα, ζα είλαη άκεζε, ζα πεξηιακβάλεη δειαδή
κφλν ηνλ ηππηθφ έιεγρν πιεξφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ, θαη δελ ζα ππάξρεη
πίλαθαο θαηάηαμεο απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο, κε θζίλνπζα ζεηξά
βαζκνιφγεζεο, φπσο ζηελ πξφζθιεζε Α.
Με δεδνκέλν φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο Πξφζθιεζεο Β γηα λα εληαρηνχλ ζην
πξφγξακκα ζα πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί ηαπηφρξνλα ην θιαδηθφ ρέδην ζην
νπνίν αλήθνπλ θαη κε δεδνκέλν επίζεο ην γεγνλφο φηη νη αηηήζεηο γηα ηελ Α θαη
Β πξφζθιεζε ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ ζε παξάιιειν ρξφλν, ε
έγθξηζε ηνπ θιαδηθνχ ζρεδίνπ ζπκπαξαζχξεη θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ
. πλεπψο, ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα δηελεξγεζεί ηαπηφρξνλα, ην
νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ
πξφζθιεζε Α, ζα επεξεάζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
πξφθεηηαη ηειηθά λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, πιεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο πξφζθιεζεο Β.
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49. Πηελ πεχζπλε δήισζε κε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηελ εκέξα πνπ
πξνεγείηαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ζα
πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ε θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ηνπ;

Ναη. Η Τ.Γ φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη Δ.Μ.Δ ηεο; Δπηρείξεζεο (πξνζθιήζεηο Β’ θαη Γ’,
δηθαηνινγεηηθά ππ΄αξηζ. 2) ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη φινπο ηνπο
απαζρνινχκελνπο πνπ πξνζκεηξνχληαη ζηηο ΔΜΔ, νλνκαζηηθά σο θαη ην θαζεζηψο
απαζρφιεζεο απηψλ (π.ρ. πιήξεο; Απαζρφιεζε, κεξηθή απαζρφιεζε, θ.ι.π)
Η αλσηέξσ Τ.Γ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ΔΜΔ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειεπηαία
θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.
Η βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληνο ηεο αλσηέξσ Τ.Γ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηνπ θξίζηκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
ππνινγηζκνχ ησλ Δ.Μ.Δ

50. Κπνξεί έλαο θιαδηθφο θνξέαο λα αληηπξνζσπεχεη επηρεηξήζεηο θαη
άιινπ λνκνχ;

«Οη Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο, ζπληάζζνπλ Θιαδηθά Πρέδηα
Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην επίπεδν
Λνκνχ, κε ηελ ππνζηήξημε πκβνχισλ, απεπζπλφκελνη ζε επηρεηξήζεηο πνπ
απαζρνινχλ 1-49 άηνκα.
Οη Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη φιεο ηηο
αηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπο, πνπ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ σο
δηθαηνχρνη ζην πξφγξακκα ηεο Πξφζθιεζεο Β’ εθφζνλ απηέο βξίζθνληαη ζην
Ννκφ γηα ηνλ νπνίν θαηαζέηεη πξφηαζε ν Κιαδηθφο πιινγηθφο ηνπο Φνξέαο».

(παξ. 6, Οδεγνχ Δθαξκνγήο Α’ Πξφζθιεζεο).
51. Κέζα ζην πνζφ πνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 80.000 επξψ,
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ θιαδηθνχ θνξέα;

Ναη, ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ θιαδηθνχ
θνξέα (Ακνηβή πκβνχινπ, Γηαρεηξηζηηθά Έμνδα θαζψο θαη ηα έμνδα
Πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο).
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52. Νη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ζπκβνχισλ θαη ηα
δηαρεηξηζηηθά έμνδα ηνπ θιαδηθνχ ζπιινγηθνχ θνξέα, πφηε
απνπιεξψλνληαη;

1. χκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, (θεθ. 10.3 ηνπ
Οδεγνχ Δθαξκνγήο Πξφζθιεζεο Α), ε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
πξνο ηνλ Κιαδηθφ Φνξέα γίλεηαη σο αθνινχζσο θαη ζχκθσλα κε ηε
χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο ΔΚΑΔ θαη ηνπ Κιαδηθνχ Φνξέα:
50% κε ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Δπηθαηξνπνηεκέλνπ Κιαδηθνχ
ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε ηνλ ηειηθφ αξηζκφ
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη σο δηθαηνχρνη ζηελ Πξφζθιεζε Β΄.
30% κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ Γειηίνπ Παξαθνινχζεζεο
Πξάμεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
Δπηθαηξνπνηεκέλν Κιαδηθφ ρέδην.
20% κε ηελ ππνβνιή ηεο Σειηθήο Απνινγηζηηθήο Έθζεζεο, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ.
2. Οη Κιαδηθνί Φνξείο ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ ζηελ ΔΚΑΔ κεληαίεο
δαπάλεο (εμνθιεκέλε απφδεημε ή ηηκνιφγην, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη
αλαιπηηθά ε πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ δαπαλψλ/ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ πξνο ηνλ θιαδηθφ θνξέα), θαζψο θαη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ
πιηθφ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη αλαιεθζεί ε
ππνρξέσζε, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ
ηνπ Γηθαηνχρνπ «Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε Α.Δ.» θαη ηνπ
Αλαδφρνπ, έσο θαη ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ.
(παξ 10.1 Β Οδεγνχ Δθαξκνγήο Πξφζθιεζεο Α).

53. Ν ζχκβνπινο ζα ζηεξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ ή
κέρξη λα ππνβάινπλ απηέο αίηεζε έληαμεο θαη ζπλνπηηθά ζρέδηα
δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο γηα ηελ πξφζθιεζε Β; Γειαδή, φζεο
επηρεηξήζεηο εληαρζνχλ ζηελ Ξξφζθιεζε Β, ζα ζπλερίζνπλ λα
ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ θιαδηθφ ηνπο θνξέα κέρξη ηέινο ηνπ έξγνπ
αθνχ ν θιαδηθφο θνξέαο (αλάδνρνο) έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε κε
ηνλ δηθαηνχρν Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε;

Οη Κιαδηθνί πιινγηθνί Φνξείο ζα ιεηηνπξγνχλ σο «Γνκέο ηήξημεο» ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πκβνχισλ, θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (θεθ.6, ηνπ Οδεγνχ
Δθαξκνγήο ηεο Α, ζην πεδίν «Αλάδνρνη-Γηθαίσκα πκκεηνρήο»).
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54. Ρν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα εξγαδνκέλσλ ησλ 5€ αλά ψξα θαηάξηηζεο,
θαηαβάιιεηαη ζηνλ εξγαδφκελν επί ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ
θαηάξηηζεο (ζεσξία + πξαθηηθή) ή κφλν επί ησλ σξψλ ζεσξεηηθήο
θαηάξηηζεο?

Ναη, ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα εξγαδνκέλσλ ησλ 5€ αλά ψξα θαηάξηηζεο
θαηαβάιιεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ θαηάξηηζεο (ζεσξία + πξαθηηθή) θαη
ε πιεξσκή ηνπ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θαηφπηλ ππνβνιήο απφ ηελ
επηρείξεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δειψζεσλ, ζηνηρείσλ ή
δηθαηνινγεηηθψλ (βιέπε θεθ. 8, Οδεγφο Δθαξκ. Β θαη Γ Πξφζθι.,
ππνζεκείσζε )

55. Κέρξη πνηνπ πνζνχ επηρνξήγεζεο κπνξεί λα αηηεζεί κηα επηρείξεζε;

Σν αλψηαην φξην επηρνξήγεζεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα de minimis δε ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ € 200.000 γηα θάζε επηρείξεζε.
56. Κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεηψζεη ην
πξνζσπηθφ ηνπο;

Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεηψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπο,
δελ ππάξρεη θακία δέζκεπζε.

57. Κηα επηρείξεζε κε δξαζηεξηφηεηα ηελ "Ξαξαγσγή Επκαξηθψλ"
ζεσξείηαη φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, νπφηε θαη εμαηξείηαη απφ ην πξφγξακκα;

Η ελ ιφγσ επηρείξεζε δελ ζεσξείηαη φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξσηνγελή
παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ, νπφηε θαη δελ εμαηξείηαη απφ ην πξφγξακκα.

58. Νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο θαη νη εηαίξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθή
δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνζπνξίδνληαη
νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα απφ απηήλ, είλαη απαξαίηεην λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζην
απαζρνινχκελν
πξνζσπηθφ
ηεο
επηρείξεζεο;

Ναη, είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ
ηεο επηρείξεζεο (βιέπε ππνζεκείσζε 1, θεθ. 1, Οδεγφο Δθαξκ. Πξφζθι. Β)
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59. Έρεη νξηζηεί ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο;
Έλα πξφγξακκα, γηα παξάδεηγκα 300 σξψλ, κπνξεί λα νινθιεξσζεί
θαη ζε 3 κήλεο θαη ζε 10 κήλεο (αλάινγα κε ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο
πνπ ζα θαζνξηζηνχλ). πάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο;

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα ην ρξνληθφ πεξηζψξην νινθιήξσζεο ηεο
θαηάξηηζεο, αξθεί λα κελ μεπεξλά ην δηάζηεκα ησλ 18 κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο γηα θάζε
επηρείξεζε ρσξηζηά. (Να ιεθζεί ππφςε φηη ην θπζηθφ αληηθείκελν –
θαηάξηηζε- πξέπεη λα νινθιεξσζεί 2 κήλεο πξίλ ηε ιήμε ησλ 18 κελψλ φπνπ
ζα νινθιεξσζεί θαη ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν).
(ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ΔΓΔΚ, άξζξ. 5, παξ. 9)

60. Πην ΦΔΘ 1503/Β/06-09-2010 αλαθέξεηαη φηη "...είλαη δπλαηή
ε δηεμαγσγή ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζε κε πηζηνπνηεκέλα
εθπαηδεπηηθά θέληξα ησλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ απηά πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε πξφζθιεζεο/πξνθήξπμεο". πάξρνπλ
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ζε
εθπαηδεπηηθά θέληξα επηρεηξήζεσλ; Αλ λαη, πνηεο είλαη απηέο;

Όρη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε, δελ ππάξρνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ζε εθπαηδεπηηθά θέληξα επηρεηξήζεσλ.
Σεξνχληαη απαξέγθιηηα νη φξνη, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ηζρχνλ ΔΓΔΚ.
61. Αλαθέξεηαη ζην ΦΔΘ 1659, 18-10-2010 φηη ε «Θεσξεηηθή θαηάξηηζε
πξαγκαηνπνηείηαη απφ πηζηνπνηεκέλα ΘΔΘ είηε ζε πηζηνπνηεκέλεο
δνκέο ησλ ΘΔΘ είηε ζε πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηζρχνλ ΔΠΓΔΘ φπσο
ηζρχεη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο.
Ρφζν ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα (γηα άλσ ησλ 50 εξγαδνκέλσλ)
φζν θαη ζην ΔΠΓΔΘ ηεο απφ 06-09-2010 αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζεσξεηηθήο θαη ζε κε πηζηνπνηεκέλα θέληξα
ησλ
επηρεηξήζεσλ
εθφζνλ
απηά
πιεξνχλ
ηηο
εθάζηνηε
πξνδηαγξαθέο. Φαληαδφκαζηε ζα ηζρχεη ε παξαπάλσ δπλαηφηεηα θαη
ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα, θάηη πνπ πξνηηκάηαη θαη απφ ηηο εηαηξείεο κε
ήδε ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο γηα θαιχηεξε θαη πην επέιηθηε
δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηηο ίδηεο.
Δπίζεο ζην ηζρχνλ πιαίζην ηνπ ΔΠΓΔΘ αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα
πξαθηηθήο ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο θαηάξηηζεο είηε ζηηο ίδηεο
επηρεηξήζεηο είηε ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη
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δεκφζηνπ ηνκέα, ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ξεηά επί ιέμεη ζηελ
πξφζθιεζε.
Ξαξαθαινχκε επηβεβαηψζηε καο φηη ηα αλσηέξσ πεδία ηνπ ΔΠΓΔΘ
ηζρχνπλ θαλνληθά, δηφηη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ πξφθιεζεο δελ
απνηππψλνληαη απνιχησο ηα ίδηα.

Ναη, φζνλ αθνξά ην 1ν εξψηεκα, ηζρχεη ε παξαπάλσ δπλαηφηεηα θαη ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα θαη ηεξνχληαη απαξέγθιηηα νη φξνη, φπσο πξνζδηνξίδνληαη
ζην ηζρχνλ ΔΓΔΚ.
Όζνλ αθνξά ην 2ν εξψηεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο,
ηζρχνπλ θαλνληθά νη φξνη ηνπ ΔΓΔΚ, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

62. Πην Ξξφγξακκα «Γηαξζξσηηθή Ξξνζαξκνγή ησλ Δπηρεηξήζεσλ εληφο
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 1-49» κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ
απηναπαζρνινχκελνη επαγγεικαηίεο ζε αηνκηθή επηρείξεζε ή άιιεο
κνξθήο ρσξίο πξνζσπηθφ, θαη αλ ΛΑΗ κέρξη πφζα κέιε ηεο εηαηξείαο
(αλ π.ρ. κία ΝΔ έρεη 3 νκφξξπζκα κέιε κπνξνχλ θαη νη 3 λα
εθπαηδεπηνχλ;)
Αλ ΛΑΗ ηφηε ν ππνινγηζκφο γηα ην χςνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ξξνζαξκνγήο πψο ζα γίλεη; ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ζα
ππνινγηζηεί 500 επξψ γηα ηελ επηρείξεζε θαη απφ 100 επξψ γηα ηνπο
3 κεηφρνπο, ζχλνιν 800 επξψ;

Σν παξφλ πξφγξακκα ηζρχεη θαη γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο- ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο (βιέπε ππνζεκείσζε 1, θεθ. 1, Οδεγφο Πξφζθι. Β’).
ην παξάδεηγκα κπνξνχλ θαη νη 3 λα εθπαηδεπηνχλ.
Η παξαπάλσ επηρείξεζε ππάγεηαη ζηελ Πξφζθιεζε Α θαη Β, δειαδή ε
επηρείξεζε ππαγφκελε ζην ζρέδην ηνπ θιαδηθνχ ηεο θνξέα ζα θάλεη
ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε γηα ηελ πξφζθιεζε Β.
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ππαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ζην
Πξφγξακκα Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο (Πξφζθιεζε Α) είλαη «500 επξψ γηα
ηελ επηρείξεζε θαη απφ 100 επξψ γηα ηνπο 3 κεηφρνπο, ζχλνιν 800 επξψ» θαη
αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπ θιαδηθνχ θνξέα θαη ηνπ πκβνχινπ
Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Πξφζθιεζε Β
εμαξηάηαη απφ ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Καηάξηηζε θαη απφ ηα εάλ
ζα γίλεη πκβνπιεπηηθή ζηελ Δπηρείξεζε ή φρη θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο:
22

13 € (αλά ψξα θαηάξηηζεο)*300 (κέγηζην ζχλνιν σξψλ θαηάξηηζεο)*3 άηνκα
(ζχλνιν θαηαξηηδνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα) θαη 5.000 επξψ
γηα ηνλ χκβνπιν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα πινπνηεζεί θαη πκβνπιεπηηθή ζηελ
Δπηρείξεζε .

63. Ζ εξψηεζή αθνξά ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ηεο πξφζθιεζεο Α’ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηηο ζειίδεο 17 θαη 18. Ππγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη : «
…ε ακνηβή ηνπ Ππκβνχινπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο ηνπ Θιαδηθνχ Φνξέα…»
(ζει.17) θαη ζηε ζειίδα 18 φηη : «…ηα Γηαρεηξηζηηθά Έμνδα θαζψο
θαη ηα έμνδα Ξιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ Θιαδηθνχ
Ππιινγηθνχ Φνξέα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 30% ηνπ
ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ
ηεο
πξφηαζεο
ηνπ
Θιαδηθνχ
Φνξέα…»(ζει.18).
Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ ηζρχεη ν εμήο ζπιινγηζκφο: Πχκθσλα κε ηα
πξναλαθεξζέληα ν κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο ζχλζεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο ηνπ Θιαδηθνχ Φνξέα ζα πξέπεη
αλαγθαζηηθά λα είλαη 70% γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη 30%
γηα ηα έμνδα ηνπ Θιαδηθνχ Φνξέα. Γειαδή ε έθθξαζε ηεο ζειίδαο 17
αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ «δελ ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλεη» ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη
κηθξφηεξε απφ ην αλαγξαθφκελν πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ(70%), γεγνλφο πνπ αλαηξείηαη ζηε ζειίδα 18 φπνπ
αλαθέξεηαη ην φξην ησλ δαπαλψλ ηνπ Θιαδηθνχ Φνξέα (δελ ζα
πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 30%)

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Οδεγφ ηεο Πξφζθιεζεο Α’ ην 70% αθνξά ζε
Τπεξεζίεο πκβνχισλ θαη ην 30 % ζε δηαρεηξηζηηθά έμνδα (θεθ 10.2 Οδεγφο
Πξφζθιεζεο Α) . ην πιαίζην απηφ ν θνξέαο πινπνίεζεο πξέπεη λα αθνινπζεί
απηά ηα πνζνζηά θαη δελ είλαη δπλαηή ε κείσζε ηεο κηαο θαηεγνξίαο θαη ε
αχμεζε ηεο άιιεο.

64. Πην έλζεην «Ξεξηερφκελν θαη Γνκή ηνπ Πρεδίνπ Γηαζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα 42 ν πίλαθαο 3.1
ζρεηηθά κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσηηθφ λα
ζπκπιεξσζεί (δεδνκέλνπ φηη δελ αμηνινγείηαη φπσο θαη ν πίλαθαο 4
ηεο ζειίδαο 43)?

Γελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνχλ νη πίλαθεο θαη φπσο αλαθέξεηαη δελ
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ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε.

65. Κηα Νκνζπνλδία (Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ θαη Δκπφξσλ) ε νπνία
έρεη εκβέιεηα ηνπηθή (επίπεδν λνκνχ) κπνξεί λα θαηαζέζεη δχν
ζρέδηα δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο; Δάλ κπνξεί λα θαηαζέζεη δπν, ν
κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο είλαη 160.000,00;

Ναη, κέρξη 2 ρέδηα κε πξνυπνινγηζκφ 80.000 επξψ ην θαζέλα.

66. Ρν θιαδηθφ ζρέδην ηεο νκνζπνλδίαο πσο πξνζδηνξίδεηαη; Γηα
παξάδεηγκα έλαο εκπνξηθφο ζχιινγνο ζα ππνβάιεη θιαδηθφ ζρέδην
γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ Νκνζπνλδία πνπ έρεη
πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο (κε 10.000 επηρεηξήζεηο - κέιε πεξίπνπ) ,
κπνξεί λα ππνβάιεη ζρέδην δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο γεληθφ ην
νπνίν ζα νδεγεί ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο νξηδφληηεο π.ρ ζχγρξνλεο
Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θ.α ή ζα πξέπεη λα
επηιέμεη έλαλ θαη κφλν έλαλ θιάδν
π.ρ ηνπο αξηνπνηνχο
απνθιείνληαο νπζηαζηηθά ηηο ππφινηπεο κηθξέο επηρεηξήζεηο;
Γηα παξάδεηγκα ζειίδα 7, Νδεγνχ πξφζθιεζεο Α: "Ππγθεθξηκέλα ν
Γηθαηνχρνο ΔΘΑΔ πξνζθαιεί ηνπο Θιαδηθνχο Ππιινγηθνχο Φνξείο,
αλαιφγσο ηεο νξγαλσηηθήο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο εκβέιεηαο, λα
ζπληάμνπλ θαη λα ππνβάιινπλ Θιαδηθφ Πρέδην Γηαξζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο ππνρξεσηηθά γηα φιεο ηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπο (βι. παξάξηεκα 1 θαη 2) πνπ ζα
εθδειψζνπλ
ελδηαθέξνλ ππαγσγήο ζην Ξξφγξακκα ηεο
Ξξφζθιεζεο Β".

Μπνξεί λα ππνβάιεη ζρέδην δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο, ην νπνίν κπνξεί λα
αλαθέξεηαη ζε νξηδφληηεο δξάζεηο θαηάξηηζεο ή θαη ζε άιιεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηε δηεξεχλεζε αλαγθψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν
χκβνπινο.

67. Πηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο επηρεηξεκαηηψλ πξνβιέπεηαη ακνηβή
ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο; Αλ λαη πνηα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξαθηηθή
άζθεζε;

Η ακνηβή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο (επηρεηξεκαηίεο-εξγαδφκελνπο) ζην
ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο είλαη ε ίδηα
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68. Πηελ πξνθήξπμε Β ε κέγηζηε ακνηβή ζπκβνχινπ είλαη 5000€ αλά
ζπκκεηέρνπζα επηρείξεζε-αίηεζε;

Ναη.

69. Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο απφ δεπηεξνβάζκηα έλσζε
εξγνδνηψλ (Νκνζπνλδία) απηή κπνξεί λα αθνξά επηρεηξήζεηο απφ
δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο-δξαζηεξηφηεηεο;

Η Οκνζπνλδία κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε κε 2 ην πνιχ ζρέδηα αλά Ννκφ. Σα
ζρέδηα δελ δχλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πέξαλ ηνπ ελφο θιάδνπ. Δπνκέλσο,
είηε ζα ππνβάιιεη αίηεζε κε 2 ζρέδηα πνπ ζα αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθφ θιάδν
ην θαζέλα, είηε κε 2 ζρέδηα πνπ ζα αθνξνχλ ζηνλ ίδην θιάδν αιιά λα
πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.
εκεηψλεηαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα δχν ζρέδηα δελ ζα πξέπεη λα
ηαπηίδνληαη.

70. Νη θαηαξηηδφκελνη δηθαηνχληαη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ησλ 5,00 €
γηα ηηο ψξεο πξαθηηθήο άζθεζεο εθφζνλ απηή πξαγκαηνπνηεζεί
εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο ;

Ναη. Η ακνηβή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απνδίδεηαη είηε απηή πξαγκαηνπνηείηαη
εληφο είηε εθηφο σξαξίνπ. Ναη εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο επηρείξεζεο.
Γηα εληφο ηεο επηρείξεζεο βιέπε ηελ εηδηθή αλάξηεζε ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

71. Πηνλ αξηζκφ Δ.Κ.Δ πνπ ζα δειψζεη ε επηρείξεζε ζα πξνζηεζνχλ –
εθηφο ησλ Δ.Κ.Δ πνπ αληηζηνηρνχλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
πξνθχπηνπλ απφ ηηο Α.Ξ.Γ. ηνπ Η.Θ.Α – θαη νη Δ.Κ.Δ πνπ αληηζηνηρνχλ
ζηνπο επηρεηξεκαηίεο (1 Δ.Κ.Δ γηα θάζε επηρεηξεκαηία / εηαίξν) ;

Ναη, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο
επηρείξεζεο (βιέπε ππνζεκείσζε 1, θεθ. 1, Οδεγφο Δθαξκ. Πξφζθι. Β)
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72. Νη επηρεηξεκαηίεο / απηναπαζρνινχκελνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο σο εθπαηδεπφκελνη ; Αλ λαη, κπνξνχλ λα
δεκηνπξγεζνχλ
ακηγή
ηκήκαηα
επηρεηξεκαηηψλ
/
απηναπαζρνινχκελσλ ;

Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο εθπαηδεπφκελνη θαη ν χκβνπινο ζα
πξνζδηνξίζεη ηε κνξθή ησλ ηκεκάησλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ
πνπ ζα ππνβάιιεη

73. Νη επηρεηξεκαηίεο / απηναπαζρνινχκελνη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε
πξφγξακκα
θαηάξηηζεο
σο
εθπαηδεπφκελνη
δηθαηνχληαη
εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο (γηα ηηο εθηφο σξαξίνπ ψξεο εθπαίδεπζεο)
;

Ναη, δηφηη ζεσξνχληαη εθπαηδεπφκελνη αλεμάξηεηα απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο
εληφο ή εθηφο σξαξίνπ.

74. Πηελ αίηεζε (ζει.3) ηνπ Θιαδηθνχ θνξέα (Ξξφζθιεζε Α’) δεηείηαη
πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε
Ξξνγξάκκαηα Θαηάξηηζεο, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερνπζψλ
επηρεηξήζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηνπο Ξξνυπνινγηζκνχο
Δλεξγεηψλ ησλ Ξξνζθιήζεσλ Α’ θαη Β’. Πηε ζει. 15 ηνπ Νδεγνχ
Δθαξκνγήο ηεο Ξξφζθιεζεο Α’ αλαθέξεηαη σο παξαδνηέν
«Δπηθαηξνπνηεκέλν
Πρέδην
Γηαξζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο
ηνπ
Θιαδηθνχ Φνξέα πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ζπκκεηνρή ζην πιαίζην ηεο
Ξξφζθιεζεο Β΄». Αλ ινηπφλ, ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερνπζψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ απαζρνινχκελσλ ζε
Ξξνγξάκκαηα Θαηάξηηζεο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζην πιαίζην ηεο Ξξφζθιεζεο Β’, είλαη
κεγαιχηεξνο απ’ φ,ηη είρε πξνυπνινγηζζεί ζηελ αίηεζε ηνπ Φνξέα
(Ξξφζθιεζε Α’), ζα απμεζνχλ αληηζηνίρσο νη Ξξνυπνινγηζκνί
Δλεξγεηψλ ησλ Ξξνζθιήζεσλ Α’ θαη Β’ ;

ηελ Πξφζθιεζε Α νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην ζα
αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά θαη απηέο ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ Πξφζθιεζε Β.
Όκσο ζηελ Πξφζθιεζε Β ελδέρεηαη λα κελ εγθξηζνχλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο
γηαηί δελ ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα. Σν επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην ζα
πεξηιακβάλεη φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ εγθξηζεί. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν
ηειηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο Β’, δελ κπνξεί λα
26

είλαη κεγαιχηεξνο απ’ φ,ηη είρε πξνυπνινγηζζεί ζηελ αίηεζε ηνπ Φνξέα ζηελ
Πξφζθιεζε Α.

75. Πην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «δηαξζξσηηθε πξνζαξκνγε ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ
εληνζ ηεο νηθνλνκηθεζ θξηζεζ» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ «ΓΗΑΟΘΟΥΡΗΘΖ
ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΚΗΘΟΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ, ΞΝ
ΑΞΑΠΣΝΙΝΛ 20-49 ΑΡΝΚΑ, ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ»
δχλαηαη λα κεηέρνπλ ζπγαηξηθέο Ρξαπεδψλ, αλψλπκεο εηαηξείεο,
πνπ ζαλ θχξην κέηνρν έρνπλ ην Γεκφζην θαη πιεξνχλ φινπο ηνπο
άιινπο φξνπο έληαμεο .

Γχλαηαη λα κεηέρνπλ θαη ζπγαηξηθέο Σξαπεδψλ, αλψλπκεο εηαηξείεο, πνπ ζαλ
θχξην κέηνρν έρνπλ ην Γεκφζην θαη πιεξνχλ φινπο ηνπο άιινπο φξνπο
έληαμεο, αξθεί λα ηζρχνπλ ηα θάησζη:
«Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε
απφ ην παξφλ Πξφγξακκα, αζξνηδφκελε κε ηπρφλ άιιεο εληζρχζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε (θαζψο θαη νη ηπρφλ
ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο) γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2009 έσο
31.12.20113 δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ».
Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα επηρεηξεκαηηθή
κνλάδα (θαη επνκέλσο αληηκεησπίδνληαη σο κηα επηρείξεζε, ππφ ηελ
έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο
πεξί Γηθαηνδνζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 139/2004 ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ).
πλδεδεκέλεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο κηα απφ ηηο
παξαθάησ ζρέζεηο:
α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ
κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο
β) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ
κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ηεο ηειεπηαίαο
γ) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε
επηρείξεζε βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο απηήο ηεο ηειεπηαίαο
δ) κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε
ηεο, βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ
ιφγσ επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή
27

ησλ εηαίξσλ απηήο ηεο επηρείξεζεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο κέζσ ελφο θπζηθνχ
πξνζψπνπ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ
ζεσξνχληαη επίζεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.

76. Πηα πιαίζηα ηεο Ξξφζθιεζεο Γ, δπλάκεζα λα πινπνηήζνπκε ηελ
ζεσξεηηθή θαηάξηηζε εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ (φπσο γηλφηαλ ζην
Ξξφγξακκα ηνπ ΝΑΔΓ γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο κε 50 εξγαδφκελνπο θαη
άλσ ) ή πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθά ζε πηζηνπνηεκέλα KEK;

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν «III. Γηα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο Δξγαδνκέλσλ
θαη Απηναπαζρνινπκέλσλ, ζεκείν 3 ηνπ ΔΓΔΚ, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε
(αξηζκ. 0.15968/3.2570 ΦΔΚ 1503/Β/6-9-2010), «ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε
πξαγκαηνπνηείηαη απφ πηζηνπνηεκέλα Κ.Δ.Κ. είηε ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο ησλ
Κ.Δ.Κ., είηε ζε πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα ησλ επηρεηξήζεσλ».

77. Κηα εηαηξεία, ζηα πιαίζηα ηεο Ξξφζθιεζεο Γ, πξέπεη λα ππνβάιεη
πξφηαζε ζπκκεηνρήο απφ κφλε ηεο ή πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
εληαρζεί ζε (εγθεθξηκέλν) θιαδηθφ ζρέδην;

ηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο Γ, ε επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί 20-49 άηνκα, δελ
ρξεηάδεηαη λα εληαρζεί ζε θιαδηθφ ζρέδην, αιιά ππνβάιιεη πξφηαζε απηφλνκα.

78. Νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα «20-49»
ζηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε πξέπεη λα αλήθνπλ ζε
θιαδηθφ θνξέα θαη πψο ζα ην απνδείμνπλ απηφ; (πξνβιέπεηαη λα
αλαθέξνπλ θάπνπ ζηελ αίηεζε ηνπο ζε πνην θνξέα αλήθνπλ;)

ηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο Γ, κία εηαηξεία 20-49 απαζρνινπκέλσλ, δελ
ρξεηάδεηαη λα αλήθνπλ ζε θιαδηθφ θνξέα.

79. Πρεηηθά κε ην δηθαηνινγεηηθφ 2, φπσο δεηείηαη ζηελ ελφηεηα 12 ηνπ
νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πθίζηαηαη θάπνην πξφηππν γηα ηελ
ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εηήζησλ κνλάδσλ
εξγαζίαο;

Όρη δελ πθίζηαηαη πξφηππν γηα ηηο ΔΜΔ.
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80. Δπίζεο, ε ελ ιφγσ ππεχζπλε δήισζε, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ
ππεπζχλσλ δειψζεσλ, απαηηείηαη λα επηθπξσζνχλ κε γλήζην
ππνγξαθήο ή αξθεί απιή ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ;

Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο, απαηηείηαη λα επηθπξσζνχλ κε γλήζην
ππνγξαθήο.
81. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζεσξία πινπνηεζεί εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο
θαηαβάιιεηαη ζηνπο σθεινχκελνπο εθπαηδεπηηθφ επίδνκα 5€ αλά
ψξα θαηάξηηζεο.

Σν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, είηε ε θαηάξηηζε
γίλεηαη εληφο είηε εθηφο σξαξίνπ. Βιέπε επίζεο ηελ εηδηθή αλάξηεζε
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

82. Όηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε πινπνηείηαη εληφο σξψλ εξγαζίαο θαη εληφο
ηεο επηρείξεζεο ηφηε θαηαβάιιεηαη ζηελ επηρείξεζε γηα θάζε
θαηαξηηδφκελν
ην
Κ.Υ.Θ
ηνπ
πξνγξάκκαηνο,
ζην
νπνίν
ζπκπεξηιακβάλνληαη
ε
αλαινγία
ηνπ
σξνκηζζίνπ
ηνπ
θαηαξηηδφκελνπ, ε ακνηβή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ΘΔΘ;

Σν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη
αλεμάξηεην απφ ην σξνκίζζην ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα θαη είλαη 5 επξψ αλά ψξα θαηάξηηζεο είηε αθνξά ζε ζεσξία είηε ζε
πξαθηηθή. Βιέπε ηελ εηδηθή αλάξηεζε ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

83. Όζνλ αθνξά ηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα
απνζηείινπκε ζε κνξθή pdf καδί κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ηεο επηρείξεζεο εάλ είλαη απφ ηψξα επηθπξσκέλα θαη φρη
απιά αληίγξαθα, ππάξρεη πξφβιεκα;

Σα δηθαηνινγεηηθά είηε είλαη πξσηφηππα είηε επηθπξσκέλα αληίγξαθα,
ππνβάιινληαη ζθαλαξηζκέλα. Όζνλ αθνξά ζηηο ππεχζπλεο δειψζεηο,
απαηηείηαη λα επηθπξσζνχλ κε γλήζην ππνγξαθήο.

84. Πηε ζειίδα 31 ηνπ ΝΓΖΓΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ζηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ,
αλαθέξεηαη φηη: «Ν δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί θαη λα
θαηαζέηεη ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ βάζεη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο
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ΣΣΗΗΗ ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1828/2006 θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξάμεσλ.
Ρα ελ ιφγσ ζηνηρεία αθνξνχλ ζε δεδνκέλα γηα ηνπο σθεινχκελνπο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζε:
Δξγαζηαθφ θαζεζηψο
Ζιηθηαθά δεδνκέλα
Γεδνκέλα γηα επάισηεο νκάδεο
Κνξθσηηθφ επίπεδν
Νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ αξρείν ησλ δξάζεσλ
δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηνχλ, σο πξνο ην θπζηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ
ηνπο αληηθείκελν.»: Παο παξαθαιψ λα καο δηεπθξηλίζεηε: ηη αθξηβψο
ζεκαίλεη απηφ ; Γειαδή ηη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε έρεη ε
επηρείξεζε πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ;

Η εξψηεζε απηή αθνξά ζε δχν πεξηπηψζεηο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα
δεδνκέλα γηα ηνπο σθεινχκελνπο ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ ΔΦΓ (ζει.
31 Οδεγνχ εθαξκνγήο).
ε φηη αθνξά ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο, πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ
πξνγξακκάησλ νη αξκφδηεο Μνλάδεο ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζα
απνζηείινπλ ζηηο επηρνξεγνχκελεο επηρεηξήζεηο «Οδεγφ Τινπνίεζεο», φπνπ
ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη φξνη πινπνίεζεο, ηα έληππα έλαξμεο κε ηηο
νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπο, ηα είδε παξαζηαηηθψλ πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ
ηελ αίηεζε απνπιεξσκήο, θ.α., θαη ν ηξφπνο απνζηνιήο ηνπο ζηηο αλσηέξσ
Μνλάδεο ηνπ ΔΦΓ- ΔΚΑΔ (ζει. 14 Οδεγνχ εθαξκνγήο).

85. Όζνλ αθνξά ηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ ,ε δεκνζηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ
θαηάξηηζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ηη ζεκαίλεη απηφ;

Βιέπε ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε.

86. Πηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ αλαθέξεηαη φηη ε ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπ ζα
είλαη : 400 επξψ αλά εξγαδφκελν επί ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
απαζρνινπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ελψ ζηνλ ΝΓΖΓΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
αλαθέξεηαη φηη ε ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπ ζα είλαη 400 επξψ αλά
εηήζηα κνλάδα εξγαζίαο. Ρη απφ ηα δχν ηζρχεη;

Η ακνηβή ηνπ πκβνχινπ ζα ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηηο ΔΜΔ (Η ακνηβή ηνπ
πκβνχινπ Πξνζαξκνγήο ππνινγίδεηαη ζε 400 επξψ αλά εξγαδφκελν επί ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ζει. 12 Πξφζθιεζε Γ),
ελψ νη θαηαξηηδφκελνη ζα ακείβνληαη σο θπζηθά πξφζσπα θαη αλεμάξηεηα απφ
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ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο (Η ακνηβή γηα θάζε θαηαξηηδφκελν ππνινγίδεηαη
αλά θπζηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ηνπ ζηελ
επηρείξεζε θαη φρη ζχκθσλα κε ηηο εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο ΔΜΔ ζει .11
Πξφζθιεζε Γ).

87. Πηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ σο επηιέμηκε δαπάλε γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ
ζπκβνχισλ αλαθέξνληαη θαη νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο - δηακνλήο –
δηαηξνθήο, πξάγκα πνπ δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηνλ ΝΓΖΓΝ
ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ. Ρη ηζρχεη ;

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο πνπ νξίδνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο Β θαη Γ, νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο
εθπαηδεπνκέλσλ
ζπλππνινγίδνληαη
ζην
Μέζν
Ωξηαίν
Κφζηνο
(Μ.Ω.Κ.)πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο αλά θαηαξηηδφκελν, ην
νπνίν αλέξρεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ δεθαηξηψλ (13,00) Δπξψ, θαη ζχκθσλα
πάληα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη ζην ΔΓΔΚ (αξηζκ. 55582/1933 ΦΔΚ
1491/Β/29.7.2008), άξζξν 5 «Δπηιέμηκεο Γαπάλεο», παξ. 12 Γαπάλεο
κεηαθίλεζεο – δηακνλήο – δηαηξνθήο: «είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο
κεηαθίλεζεο – δηακνλήο– δηαηξνθήο .ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο
φπνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο
θαηαξηηδνκέλνπο, ζην εθπαηδεπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ θαηαβάιιεηαη ην
αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ, εθφζνλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε κέζν καδηθήο
κεηαθνξάο ή ε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην δεκφζην,
εθφζνλ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη κε ρξήζε Ι.Υ .απηνθηλήηνπ .Δπίζεο
θαηαβάιινληαη ηα έμνδα δηακνλήο βάζεη απφδεημεο – ηηκνινγίνπ θαη ηα έμνδα
δηαηξνθήο γηα θάζε εθηφο έδξαο δηαλπθηέξεπζε, βάζεη απνδείμεσλ, ζην χςνο
ηεο απνδεκίσζεο φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ην Γεκφζην». (Βι. επίζεο εξση.
28)

88. Πηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ ζηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ηεο επηρείξεζεο εθηφο
απφ ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο, ρξεηάδεηαη
λα κπαίλεη θαη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο;

Ναη, απαηηείηαη θαη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο καδί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ
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89. Πηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ, είλαη δπλαηφ νη ψξεο ζεσξίαο λα πινπνηεζνχλ
εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη εάλ λαη, ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ην
παίξλεη ε επηρείξεζε ή νη θαηαξηηδφκελνη;

Σν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα αθνξά κφλνλ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο είηε εληφο είηε
εληφο σξαξίνπ εξγαζίαο. Βιέπε επίζεο ηελ εηδηθή αλάξηεζε ΠΡΑΚΣΙΚΗ
ΑΚΗΗ

90. Πηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ , εθφζνλ ν εθπαηδεπηήο πξαθηηθήο είλαη
εξγαδφκελνο ηεο επηρείξεζεο ην σξνκίζζην ηνπ απνηειεί επηιέμηκε
δαπάλε;

Σν σξνκίζζην δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε. Ο εθπαηδεπηήο πξαθηηθήο
ακείβεηαη ζχκθσλα κε ην ΔΓΔΚ (ακνηβή εθπαηδεπηή). Βιέπε ηελ εηδηθή
αλάξηεζε ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

91. Πηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ, ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα θαηαξηίζεη θάζε επηρείξεζε;

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα
θαηαξηηζζνχλ, αξθεί ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο ηεο επηρείξεζεο λα κελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ γηα θαηάξηηζε θαη γηα ζπκβνπιεπηηθή.
(Βι. επίζεο εξση. 20)
92. Πηε ζειίδα 9 ηεο ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ Γ αλαθέξεηαη φηη: «Ζ θαηάξηηζε ζα
γίλεηαη ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
Δληαίν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο Ξαξαθνινχζεζεο θαη
Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο». Υζηφζν ην εξψηεκά
καο είλαη εάλ ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη εληφο
ηεο επηρείξεζεο ;

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν «III. Γηα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο Δξγαδνκέλσλ
θαη Απηναπαζρνινπκέλσλ, ζεκείν 3 ηνπ ΔΓΔΚ, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε
(αξηζκ. 0.15968/3.2570 ΦΔΚ 1503/Β/6-9-2010), «ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε
πξαγκαηνπνηείηαη απφ πηζηνπνηεκέλα Κ.Δ.Κ. είηε ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο ησλ
Κ.Δ.Κ., είηε ζε πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα ησλ επηρεηξήζεσλ».
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93. Γεζκεχνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα αηηεζνχλ ζην πξφγξακκα λα κελ
πξνβνχλ ζε απνιχζεηο; Αλ λαη γηα πφζν δηάζηεκα (18 κήλεο πνπ
δηαξθεί ην πξφγξακκα ή/ θαη παξαπάλσ;)

Γελ ππάξρεη ηέηνηα δέζκεπζε. Η κφλε ζπλέπεηα είλαη φηη ζε πεξίπησζε
απφιπζεο κεηψλεηαη αλάινγα ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο.
Γελ πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νχησο ψζηε
λα ηίζεληαη ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο. Παξά ηαχηα, επεηδή πξφθεηηαη γηα θαηάξηηζε
εξγαδνκέλσλ, είλαη ζαθέο πσο εάλ δελ πθίζηαηαη ε ζέζε εξγαζίαο θαηά ην
ρξφλν ηεο θαηάξηηζεο, θαη ηνχην αλεμαξηήησο αηηίαο (νηθεηνζειήο απνρψξεζε
ή απφιπζε), δελ είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ εξγαδφκελνπ
πνπ εμέιηπε.

94. Ν αξηζκφο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε επηρείξεζε
πξαθηηθήο άζθεζεο κε έλαλ (1) έσο πέληε (5) απαζρνινχκελνπο ζα
πξέπεη λα είλαη θαη’ αλψηαην φξην ίζνο κε ην 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ
απαζρνινπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο απηήο. Πε επηρεηξήζεηο πνπ
απαζρνινχλ απφ έμη (6) έσο δέθα (10) άηνκα, ζα κπνξεί λα
ηνπνζεηείηαη αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ θαη’ αλψηαην φξην ίζνο κε ην
40% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο
εθείλεο φπνπ κία επηρείξεζε απαζρνιεί πάλσ απφ έλδεθα (11) άηνκα
ζα πξέπεη ν αξηζκφο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ λα είλαη θαη’ αλψηαην φξην
ίζνο κε ην 30% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ. Πε πεξηπηψζεηο
πνπ νη επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ έλα (1) άηνκν, είλαη δπλαηφλ λα
πξαγκαηνπνηεζεί πξαθηηθή άζθεζε ελφο θαηαξηηδνκέλνπ.
Δπηζεκαίλνπκε φηη ην ΦΔΘ 1503/Β /6-9-2010 (ζην νπνίν παξαπέκπεη
ε Ξξφζθιεζε ηεο Ξξάμεο) απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ ΦΔΘ
θαη δελ αλαθέξεη θάηη ζπγθεθξηκέλν επ' απηνχ.

Δθφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ ΔΓΔΚ δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί ηζρχνπλ
φζα αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ 1491 /Β /29-07-2008
95. Δίλαη επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο νη θάησζη ?
α)ΡΟΝΘΝΚΔΗΑ
β) ΠΦΑΓΔΗΑ
γ) ΡΞΝΞΝΗΖΡΖΟΗΑ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ θιπ?

Όζνλ αθνξά ζηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δχν αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ,
παξαθαινχκε φπσο αλαηξέμεηε ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Οηθνλνκηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ (ΣΑΚΟΓ) ηνπ 2008, θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο
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ηέηνηνπ ηχπνπ επηρεηξήζεσλ πνπ αλάινγα κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο
εληάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ΣΑΚΟΓ.

96. Θάζε θιαδηθφο ζχιινγνο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζην
πξφγξακκα κε δχν Πρέδηα Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο κε ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ απφ 80.000,00 € αλά ζρέδην ή θαη ηα δπν ζρέδηα
πξέπεη σο κηα πξφηαζε λα έρνπλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ
80.000,00€ ;

Αλά ζρέδην
97. Δίλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή εξγνδφηε ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο
ηαπηφρξνλα κε ηελ ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζην
ίδην πξφγξακκα;

Ναη

98. Πρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Β’
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ην Γηθαηνινγεηηθφ Λν 11
«Ππλνπηηθφ Πρέδην Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο ζε κνξθή pdf», είλαη
απιψο ε πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 ηνπ ζρεδίνπ δει. «Ππλνπηηθά νη δξάζεηο θαηάξηηζεο
θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θιαδηθνχ ζρεδίνπ
δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο» ή κηα πεξίιεςε ηνπ ζπλνιηθνχ
θιαδηθνχ ζρεδίνπ πνπ πεξηγξάθεη ζπλνιηθά πιήζνο επηπιένλ
ζηνηρείσλ ;

Να πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο.

99. πάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπγαηξηθέο άιισλ επηρεηξήζεσλ
πνιπεζληθψλ θαη κε. Απηέο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε
Ξξφζθιεζε Γ;

Γχλαηαη λα κεηέρνπλ θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, αξθεί λα ηζρχνπλ ηα θάησζη:
«Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε απφ ην
παξφλ Πξφγξακκα, αζξνηδφκελε κε ηπρφλ άιιεο εληζρχζεηο ήζζνλνο
ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε (θαζψο θαη νη ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο κε
απηήλ επηρεηξήζεηο) γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2009 έσο 31.12.20113 δελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ».
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Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα
(θαη επνκέλσο αληηκεησπίδνληαη σο κηα επηρείξεζε, ππφ ηελ έλλνηα πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί Γηθαηνδνζίαο
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ
έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ).
πλδεδεκέλεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο κηα απφ ηηο
παξαθάησ ζρέζεηο:
α) κηα επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ
κεηφρσλ ή ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο
β) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ
κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ηεο ηειεπηαίαο
γ) κηα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε
επηρείξεζε βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο απηήο ηεο ηειεπηαίαο
δ) κηα επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε
ηεο, βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ
ιφγσ επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή
ησλ εηαίξσλ απηήο ηεο επηρείξεζεο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο κέζσ ελφο θπζηθνχ
πξνζψπνπ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ
ζεσξνχληαη επίζεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.

100.

Νη θιαδηθνί θνξείο πξέπεη λα έρνπλ θαηαζέζεη ζρέδηα κέρξη
17/3/2011. Νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζε θάπνην
Πρέδην Γηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ή
πξέπεη θαη απηέο λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέρξη 17/3/2011;

Γηα ηελ Α θαη Β Πξφζθιεζε ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη
έσο 17/3/2011.

101.

Ζ πξφζθιεζε αλαθέξεη φηη ε θαηάξηηζε ζα γίλεηαη ζε
πηζηνπνηεκέλεο δνκέο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Δληαίν Πχζηεκα
Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ
Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο. Αληίζηνηρα ζην Δ.Π.Γ.Δ.Θ.
αλαθέξεηαη:«………είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή ηεο ζεσξεηηθήο
θαηάξηηζεο θαη ζε κε πηζηνπνηεκέλα εθπαηδεπηηθά θέληξα ησλ
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επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε
πξφζθιεζεο/πξνθήξπμεο».
Πηελ πξνεγνχκελε πξφζθιεζε πνπ αθνξνχζε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ
απαζρνινχλ 50+ άηνκα, ππήξραλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ
πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο. Πηελ παξνχζα πξφζθιεζε δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο ζε κε πηζηνπνηεκέλα
εθπαηδεπηηθά θέληξα ηεο επηρείξεζεο ;

Γελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο ζε κε πηζηνπνηεκέλα
εθπαηδεπηηθά θέληξα ηεο επηρείξεζεο ππφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε (βι.
επίζεο εξση. 60)

102.

Όζνλ αθνξά ηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ, ηα ΘΡΔΙ εληάζζνληαη ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην πξφγξακκα;

Ναη.

103.

ΔΗΛΑΗ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΔΠ
ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ?

Βιέπε παξαπάλσ εξση. 37

104.

ΔΗΛΑΗ ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΝΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝΗ ΓΛΑΗΘΔΗΝΗ
ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΗ ?

ΝΗΘΝΡΔΣΛΗΘΝΗ

Ναη, είλαη επηιέμηκνη

105.

Κπνξεί έλα απφ ηα νξηδφληηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη ζηηο
πξνζθιήζεηο (π.ρ. Γλψζε θαη εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ΡΞΔ) λα
απνηειέζεη εμ νινθιήξνπ πξφγξακκα θαηάξηηζεο;

Ναη.
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106. ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΞΝ Ζ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ ΡΥΛ ΘΑΡΑΟΡΗΕΝΚΔΛΥΛ
ΙΝΞΝΗΖΘΔΗ ΠΔ ΣΏΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΔΛΡΝΠ ΥΟΥΛ
ΔΟΓΑΠΗΑΠ, ΓΗΘΑΗΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΑΟΡΗΕΝΚΔΛΝΗ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ
ΔΞΗΓΝΚΑ ΓΗΑ ΡΗΠ ΥΟΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ;

Ναη (βι. επίζεο εξση. 54) Βιέπε ηελ εηδηθή αλάξηεζε ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

107.

Αλαθνξηθά κε ηελ δεκνζηεπκέλε πξφζθιεζε Α' φπνπ θαινχληαη απφ
ην Γηθαηνχρν ΔΘΑΔ νη Θιαδηθνί Ππιινγηθνί Φνξείο λα ζπληάμνπλ θαη
λα ππνβάιινπλ Θιαδηθά Πρέδηα Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο ζε
επίπεδν Λνκνχ, ηα νπνία ζα εμεηδηθεχνληαη ζε πξνηάζεηο γηα ηηο Ξνιχ
Κηθξέο θαη Κηθξέο Δπηρεηξήζεηο (1-49 αηφκσλ), ζα ήζεια λα ξσηήζσ
ηη πξνβιέπεηαη γηα Γεπηεξνβάζκηεο Νκνζπνλδίεο φπσο ε δηθή καο ε
νπνία έρεη Ξαλειιήληα Δκβέιεηα θαη Δλψζεηο- Κέιε θαηά ηφπνπο
Πσκαηεία.

ηελ πεξίπησζε ζαο, κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ έσο 2 θιαδηθά ζρέδηα ζε
επίπεδν Ννκνχ, είηε ζηνλ ίδην Ννκφ είηε ζε δχν δηαθνξεηηθνχο.

108. Κπνξεί έλα ΘΔΘ λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε
ζπκκεηέρνληεο απφ δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο ζε κία εηδηθφηεηα, πνπ δελ
ζα κπνξνχζε λα ζρεκαηίζεη απηφλνκν ηκήκα γηα ηελ θάζε εηαηξία;
Δάλ λαη, ππάξρεη κηθξφηεξνο επηηξεπηφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλά
επηρείξεζε?

Μπνξεί έλα ΚΔΚ λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε ζπκκεηέρνληεο
απφ δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο ζε κία εηδηθφηεηα γηα ηελ Πξφζθιεζε Β. Ναη,
ππάξρεη κηθξφηεξνο επηηξεπηφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλά επηρείξεζε, 5 άηνκα
(ΔΓΔΚ, αξζξ. 4, παξ. 6) Όρη, δελ ππάξρεη κηθξφηεξνο επηηξεπηφο αξηζκφο
εξγαδνκέλσλ αλά επηρείξεζε.
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109.

Κπνξεί ν ίδηνο εξγαδφκελνο λα παξαθνινπζήζεη ζε δηαθνξεηηθά
ρξνληθά δηαζηήκαηα δχν ή πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο;
Πχκθσλα κε ην ΔΠΓΔΘ «θάζε άλεξγνο θαηαξηηδφκελνο πνπ
νινθιεξψλεη έλα πξφγξακκα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαη πάιη ζε
άιιν πξφγξακκα θαηάξηηζεο κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ απφ
ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο». Ρν ίδην ηζρχεη
θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο;

Ναη, κπνξεί ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γηα ηηο δεμηφηεηεο
Πιεξνθνξηθήο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην ΔΓΔΚ (αξζξ. 5, παξ. 8).

110.

πάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνηαζνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε
ηελ κνξθή e-learning;

Ναη (ΔΓΔΚ, άξζξν 2).

111.

Ν θνξέαο καο είλαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο. Ζ έδξα καο είλαη ζηελ
Αζήλα. Θέινπκε λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηνλ ΖΑΡΡΑ (Πχλδεζκνο ησλ
ελ Διιάδη Ρνπξηζηηθψλ & Ραμηδησηηθψλ Γξαθείσλ) γηα ηελ
πξφζθιεζε Β. Ν HATTA εθπξνζσπεί ηνπξηζηηθά θαη ηαμηδησηηθά
γξαθεία ζε φιε ηελ Διιάδα. πάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο γηα
ηα ζρέδηα θαηάξηηζεο κε ηνπξηζηηθά θαη ηαμηδησηηθά γξαθεία ζε
λνκνχο εθηφο Αηηηθήο;

Δάλ ν HATTA είλαη θιαδηθφο θνξέαο, κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε
112.

Ρα Ξξσηνβάζκηα Πσκαηεία (κέιε ηεο ΓΠΔΒΔΔ) θαη νη Ξξσηνβάζκηεο
ελψζεηο εξγνδνηψλ (κέιε ΠΔΒ) είλαη επηιέμηκνη θνξείο αλεμάξηεηα
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη;

Ναη.
113.

Ξξσηνβάζκην Πσκαηείν ηεο ΓΠΔΒΔΔ κπνξεί λα ππνβάιιεη δχν
Θιαδηθά Πρέδηα;
Ξρ. αλ ε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ είλαη δηπιή
φπσο Θαηαζθεπέο θαη Δκπφξην, κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ δχν Θιαδηθά
Πρέδηα κε ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο ζην έλα δειψλνληαο ην ΘΑΓ
Θαηαζθεπψλ θαη ην δεχηεξν κε ΘΑΓ Δκπφξην;

Μπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ έσο 2 θιαδηθά ζρέδηα ζε επίπεδν Ννκνχ, αιιά κε
δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο.
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114.

Πηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπκε αλαθέξεηαη ην
Πρέδην-ζεκαηνινγία
θαηάξηηζεο,
πνπ
ζα
πεξηιακβάλεη
Ξξνυπνινγηζκφ θαη δηάξθεηα πινπνίεζεο. Όκσο ηα ζηνηρεία απηά ζα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Πρέδην Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο
(πεξηερφκελα 7,8,9). Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηα ίδηα ζηνηρεία δπν
θφξεο?

Ναη.

115.

Mηα Νκνζπνλδία Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ-Γηακ/ησλ ελφο λνκνχ
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ πξφζθιεζε Α;

Μία Οκνζπνλδία Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ-Γηακ/ησλ ελφο λνκνχ ΝΑΙ κπνξεί
λα ζπκκεηάζρεη

116.

Έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη ζην
εθπαηδεπηηθφ επίδνκα νη ίδηνη νη ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα
θάλνπλ αίηεζε ζηελ Ξξφζθιεζε Β θαη Γ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηελ
επηρείξεζή ηνπο; Νη ηδηνθηήηεο φκσο λα ζεκεησζεί φηη δελ
αζθαιίδνληαη ζην ΗΘΑ αιιά ζηνλ Ν.Α.Δ.Δ. ή ζην ΡΑΜ.

Ναη, κπνξνχλ

117.

Πρεηηθά κε επνρηθέο επηρεηξήζεηο πρ μελνδνρεία ή ελνηθηαδφκελα
δσκάηηα, πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ην ρεηκψλα, γίλεηαη ε θαηάξηηζε λα
πινπνηεζεί ζην δηάζηεκα κε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο δειαδή ην
ρεηκψλα; Ρν ρεηκψλα βέβαηα λα ιεθζεί ππφςε φηη νη επηρεηξήζεηο δελ
απαζρνινχλ πξνζσπηθφ. Ρν πξνζσπηθφ ην απαζρνινχλ απφ Κάην
έσο Νθηψβξην. Ζ θαηάξηηζε βέβαηα πνπ ζα γίλεη ην ρεηκψλα ζα
αθνξά πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο
Κάην – Νθηψβξην.

Ο ρξφλνο θαηάξηηζεο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο
επνρηθήο επηρείξεζεο, θαζψο ην Πξφγξακκα απεπζχλεηαη κφλν ζε
εξγαδφκελνπο.

118.

Πρεηηθά κε ηελ Ξξαθηηθή άζθεζε. Δάλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
επηρείξεζε φπνπ εξγάδνληαη νη θαηαξηηδφκελνη, πψο ζα πηζηνπνηεζεί
φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζε σξάξην εθηφο εξγαζίαο; Δπίζεο γίλεηαη ε
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πξαθηηθήο λα πινπνηεζεί κε ηελ κέζνδν ησλ case studies ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ ΘΔΘ;

Με ηελ ππνγξαθή παξνπζηνινγίνπ, φπνπ αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο πξνζέιεπζεο
θαη απνρψξεζεο θαη απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα. Ναη, γίλεηαη ε πξαθηηθήο λα
πινπνηεζεί κε ηελ κέζνδν ησλ case studies ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπ
ΚΔΚ

119.

ΚΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ
ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΥΛ
ΘΑ
ΚΞΝΟΝΠΔ
ΛΑ
ΠΚΚΔΡΑΠΣΔΗ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΓΗΑΟΘΟΥΡΗΘΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ
ΚΗΘΟΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙ ΚΗΘΟΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΑΞΑΠΣΝΙΝΛ 149 ΑΡΝΚΑ, ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΟΗΠΖΠ».
ΠΡΖΛ ΔΟΓΑΠΗΑ ΑΞΑΠΣΝΙΥ ΔΛΑ ΑΡΝΚΝ.

Ναη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αλήθεηε ζε θιαδηθφ θνξέα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα
εληαρζείηε ζην Πξφγξακκα

120.

Υο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο (πξαθηηθή άζθεζε), ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ΔΠΓΔΘ
(άξζξν 4, παξαγξ. Β, εδάθηνπ V1) φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ
θαηαξηηδνκέλσλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο
επηρείξεζεο;

Ναη

121. Δθφζνλ νξίδεηαη εθπαηδεπηήο πξαθηηθήο άζθεζεο ππάιιεινο ηεο
επηρείξεζεο, δχλαηαη λα επηκεξίδεηαη ζην πξφγξακκα ην σξνκίζζην
ηνπ εθπαηδεπηή πξαθηηθήο Σ ηηο ψξεο πξαθηηθήο άζθεζεο, σο
απνδεκίσζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζε
εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα πιένλ ησλ εξγαζηαθψλ;

Η ακνηβή ηνπ εθπαηδεπηή είλαη αλεμάξηεηε απφ ην σξνκίζζην ηνπ σο
εξγαδφκελνο θαη δελ δχλαηαη λα επηκεξηζζεί. Βιέπε επίζεο ηελ εηδηθή
αλάξηεζε ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
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122.

Ν θαλφλαο de minimis γηα ην πξφγξακκα Γηαξζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο Δπηρεηξήζεσλ (Β' θαη Γ' πξφζθιεζε) αθνξά ζηηο
εληζρχζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ θαηά ηα εκεξνινγηαθά έηε 2009 - 2010
- 2011 ή θαηά ηα εκεξνινγηαθά έηε 2008 - 2009 - 2010.

Αθνξά ηα έηε 2009-2010-2011 (βι. Τ.Γ de minimis)

123.

Υο ρξφλνο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία
έγθξηζεο ηεο επέλδπζεο ή ε εκεξνκελία ιήςεο ηεο ελίζρπζεο;

Ωο ρξφλνο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο
επέλδπζεο (Οδεγφο Β Πξφζθι., παξ. 7, ζει 14: «κία ελίζρπζε ήζζνλνο
ζεκαζίαο πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ρνξεγείηαη θαηά ην ρξφλν παξαρψξεζεο
ζηελ νηθεία επηρείξεζε ηνπ ελλφκνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ηεο ελίζρπζεο) θαη ηα
δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε».)

124.

Πρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηεο Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο 1-49 ζα
ήζεια λα κάζσ εάλ έλα Πσκαηείν, θαη ζπγθεθξηκέλα ην
Δπαγγεικαηηθφ Πσκαηείν παιιήισλ Ξαξαιαβήο θαη Ξαξάδνζεο, ην
νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ζα κπνξνχζε λα
ππαρζεί ζηνλ Ξξφζθιεζε Α'.
Κεηξά πεξίπνπ ζηα 84 κέιε θαη ιεηηνπξγεί σο ππεξγνιάβνο γη'απηά,
κηαο θαη ηνπο βξίζθεη εξγνδφηεο, απφ φπνπ θαη πιεξψλνληαη (ηα κέιε

Γελ κπνξεί - δελ είλαη ζχλδεζκνο / ζσκαηείν πνπ εθπξνζσπεί εξγνδφηεο /
επηρεηξήζεηο

125.

Πηελ πξφζθιεζε Α ζην πφδεηγκα ηνπ Πρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2, ζεκείν 7) δεηείηαη λα εθπνλεζεί έλα
εθπαηδεπηηθφ ζρέδην γηα ηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο, ε πιεξφηεηα ηνπ
νπνίνπ απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο πξάμεο. Γεδνκέλνπ φηη
ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο ν θιαδηθφο ζπιινγηθφο θνξέαο
δελ ζπλάπηεη ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε θάπνην ΘΔΘ, ζα ζέιακε
λα καο δηεπθξηλίζεηε πνηνο ζα αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ;

Ο χκβνπινο
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126.

Νη Ξξσηνβάζκηεο ελψζεηο εξγνδνηψλ θαη ηα Ξξσηνβάζκηα Πσκαηεία
έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλν γηα πφιεηο άλσ ησλ 50.000
θαηνίθσλ, φπσο θαη νη πξσηνβάζκηνη Δκπνξηθνί Πχιινγνη;

Ο πεξηνξηζκφο ησλ 50.000 θαηνίθσλ αθνξά κφλνλ ηνπο εκπνξηθνχο
ζπιιφγνπο.

127.

Ρα Ξξσηνβάζκηα Πσκαηεία πνπ είλαη κέιε ηεο ΓΠΔΒΔΔ κέζσ ηεο
Νκνζπνλδίαο ηνπο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο;

Ναη, έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
128.

Πηελ Ξξφζθιεζε Β νη επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ίδην Πχκβνπιν Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο
πνπ ζπλεξγάδεηαη θαη ν θιαδηθφο θνξέαο;

Όρη
129.

Πηελ πξφζθιεζε Β, ζην ζεκείν Γ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΦΔΘ
1658/18/10/2010 αλαθέξεηαη σο θξηηήξην απνθιεηζκνχ ηεο
πξφηαζεο ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Θα ζέιακε λα καο
δηεπθξηλίζεηε πψο εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξάμε
δηαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο
ΑΚΔΑ; Αξθεί πεχζπλε Γήισζε θαη αλαθνξά ζην Πρέδην φηη ε
επηρείξεζε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ ή ζα
πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απηφ;

Αξθεί ε ππεχζπλε δήισζε πνπ ζπλππνβάιιεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά, φπνπ
ζην ζεκείν 1 αλαθέξεηαη ην εμήο: «Έρσ ελεκεξσζεί γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη
αλεπηθχιαθηα»

130.

Ξαλειιήληεο Γεπηεξνβάζκηεο Δλψζεηο Δξγνδνηψλ (Νκνζπνλδίεο)
θαζψο θαη Ξαλειιήληεο Θιαδηθέο Δλψζεηο Δξγνδνηψλ είλαη δπλαηφ λα
ππνβάιινπλ δχν Πρέδηα Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθφ
Λνκφ,π.ρ. Αηηηθή θαη Θ. Καθεδνλία,θαζψο έρνπλ κέιε -επηρεηξήζεηο
ζηνπο ελ ιφγσ Λνκνχο;

Ναη, κπνξνχλ
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131.

Πχκθσλα κε ηελ Ξξφζθιεζε Α' (παξ. 4β, ζει. 6 ) νη πξσηνβάζκηνη
Δκπνξηθνί Πχιινγνη (Κέιε νκνζπνλδηψλ ηεο ΔΠΔΔ) δχλαληαη λα
ππνβάιινπλ Θιαδηθφ Πρέδην Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο γηα πφιεηο
άλσ ησλ 50.000 θαηνίθσλ.
α)Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη κφλν γηα ηνπο εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο;

Ναη
β) Δμαηξνχληαη νη Δκπνξηθνί ζχιινγνη Γήκσλ; π.ρ. Δκπνξηθφο
Πχιινγνο Κπηηιήλεο;

Δμαηξνχληαη νη εκπνξηθνί ζχιινγνη πφιεσλ θάησ ησλ 50.000 θαηνίθσλ

132.

Αλ θάπνηα επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί 1-19 άηνκα δελ είλαη
εγγεγξακκέλε ζε θάπνην θιαδηθφ θνξέα (π.ρ. εκπνξηθφο ζχιινγνο)
πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη κέινο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
πξνθήξπμε θαη αλ λαη, κπνξεί λα ην θάλεη ηψξα ;

Με ηνλ φξν επηρεηξήζεηο - κέιε ησλ θιαδηθψλ θνξέσλ, ελλννχληαη φιεο νη
επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη ζηνλ
θιάδν νηθνλνκηθήο ή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ν εθπξνζσπεί ν
θιαδηθφο θνξέαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα κηα
επηρείξεζε πνπ δελ είλαη κέινο ηνπ θιαδηθνχ θνξέα, δχλαηαη λα απεπζπλζεί
ζε απηφλ θαη λα εληαρζεί ζην θιαδηθφ ζρέδην ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπ.
133.

Πηε ζει. 12 Ξξφζθιεζε Α αλαθέξεηαη φηη ν θάζε θιαδηθφο θνξέαο
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε ηελ ππνβνιή δχν ζρεδίσλ θαη φηη ηα ζρέδηα
δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην επίπεδν ηνπ Λνκνχ. Κε βάζε απηφ
κπνξεί πρ. έλαο εκπνξηθφο ζχιινγνο θεληξηθήο Καθεδνλίαο λα
ππνβάιιεη έλα ζρέδην ζην Λ. Θεζ/ληθεο θαη έλα ζρέδην ζην Λ.
Σαιθηδηθήο ή πξέπεη αλαγθαζηηθά κέρξη 2 ζρέδηα ζε έλαλ κφλν απφ
ηνπο δχν λνκνχο;

Ο εκπνξηθφο ζχιινγνο ππνβάιιεη κφλν ζε επίπεδν πφιεο, εθφζνλ είλαη άλσ
ησλ 50.000 θαηνίθσλ, έσο 2 ζρέδηα

134.

Αο ππνζέζνπκε φηη ζην πιαίζην ηεο Ξξφζθιεζεο Γ’ θαη κεηά ηελ
έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, εγθξίλνληαη 2 εηαηξίεο κε 10 άηνκα
πξνζσπηθφ γηα θαηάξηηζε ε θάζε κηα ζην ίδην ΘΔΘ θαη κε θνηλφ
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ζεκαηηθφ αληηθείκελν. Κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ θαηά
πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο ζε έλα ηκήκα ζεσξίαο 20 αηφκσλ ;

ηελ

Όρη, ζην πιαίζην ηεο Γ΄ Πξφζθιεζεο γίλεηαη νκαδνπνίεζε θαηαξηηδνκέλσλ
εθφζνλ απηνί αλήθνπλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε

135.

Απηναπαζρνινχκελνο ή επηρείξεζε πνπ εγθξηζεί θαη έρεη 2-3 άηνκα
πξνζσπηθφ πψο κπνξέη λα θάλεη θιαζζηθνχ ηχπνπ πξαθηηθή άζθεζε;
Κπνξεί λα θάλεη ζε άιιε εηαηξία ή ζα πξέπεη λα γίλεη εηδηθή κέξηκλα
γηα πξνζσπηθφ εθπαηδεπηή πξαθηηθήο θαη πψο πιεξψλεηαη απηφο;

Η πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πινπνηεζεί φπσο πξνβιέπεηαη ζην
ηζρχνλ ΔΓΔΚ, άξζξ.3, παξ.4 «Η πξαθηηθή άζθεζε δχλαηαη λα πινπνηεζεί είηε
ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο θαηάξηηζεο είηε ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο είηε ζε
ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Οη κνξθέο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εθάζηνηε
πξφζθιεζε / πξνθήξπμε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. ηελ πεξίπησζε
απηή, ε ζπλάθεηα ησλ κνξθψλ απηψλ πινπνίεζεο κε ην αληηθείκελν ηνπ
έξγνπ ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη επαξθψο ζηα ηερληθά δειηία ησλ πξάμεσλ θαη
λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε / πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο».

136. Αλ ν εθπαηδεπηήο πξαθηηθήο είλαη εξγαδφκελνο ηεο επηρείξεζεο, κε
βάζε ην ΔΠΓΔΘ, ζα ζεσξεζεί ην σξνκίζζηφ ηνπ σο απνδεκίσζε ή ζα
πξέπεη λα πιεξσζεί extra;

Η ακνηβή ηνπ εθπαηδεπηή είλαη αλεμάξηεηε απφ ην σξνκίζζηφ ηνπ σο
εξγαδφκελνο. Βιέπε επίζεο ηελ εηδηθή αλάξηεζε ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

137.

Πε πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή άζθεζε γίλεη κέζσ case studies ή
εηθνληθνχ εξγαζηεξίνπ πνηα είλαη ηα παξαδνηέα;

Η πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ Σειηθή
Αλαιπηηθή Έθζεζε Τινπνίεζεο ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο.
138.

Νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξφθιεζε Β θαη ζα
ππνβάιινπλ αηηήζεηο πξέπεη λα είλαη κέιε ησλ πξσηνβάζκησλ
ζσκαηείσλ
ή
ησλ
πξσηνβάζκησλ
ζσκαηείσλ-κειψλ
ηνπ
δεπηεξνβάζκηνπ θιαδηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξφζθιεζε
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Α; Αλ λαη κέρξη πφηε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ; Κε κέιε δελ κπνξνχλ
λα ππνβάιινπλ αίηεζε;

Μία επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη κέινο πξσηνβάζκηαο νξγάλσζεο εξγνδνηψλ,
ε νπνία εθπξνζσπεί ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν θαη
δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε απηή. ην πιαίζην απηφ, ε πξσηνβάζκηα
θιαδηθή νξγάλσζε
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη απηνηειψο ζην πξφγξακκα,
εληάζζνληαο ηηο επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο εθπξνζσπεί βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ηεο . Δθφζνλ ε πξσηνβάζκηα εξγνδνηηθή νξγάλσζε (ηεο νπνίαο κέινο είλαη
ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε) είλαη ηαπηφρξνλα θαη κέινο κηαο δεπηεξνβάζκηαο
νξγάλσζεο (νκνζπνλδίαο) κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα δηα κέζνπ
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθφζνλ ην επηζπκεί.

139.

Νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξφθιεζε Γ θαη ζα
ππνβάιινπλ αηηήζεηο πξέπεη λα είλαη κέιε ησλ πξσηνβάζκησλ
ζσκαηείσλ
ή
ησλ
πξσηνβάζκησλ
ζσκαηείσλ-κειψλ
ηνπ
δεπηεξνβάζκηνπ θιαδηθνχ θνξέα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξφζθιεζε
Α;

Γελ απαηηείηαη

140.

Κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κία επηιέμηκε επηρείξεζε ζηελ πξφζθιεζε Γ
ρσξίο λα έρεη ππνβάιιεη πξφηαζε ν θιαδηθφο ηεο θνξέαο;

Ναη. ηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο Γ, κηα επηρείξεζε 20-49 απαζρνινπκέλσλ,
δελ ρξεηάδεηαη λα αλήθεη ζε θιαδηθφ θνξέα.

141.

Γηα λα εγθξηζεί ε αίηεζε επηρείξεζεο ζηελ πξφζθιεζε Γ πξέπεη λα
εγθξηζεί θαη ην αληίζηνηρν ηνπ θιαδηθνχ ηεο θνξέα ζηελ πξφζθιεζε
Α;

Γελ ζπζρεηίδνληαη
142.

Δάλ έλαο θιαδηθφο θνξέαο
πξνγξάκκαηνο, ζηελ ζπλέρεηα
πξφγξακκα ΙΑΔΘ 1-25 κε ηηο
εξγαδφκελνο έρεη ην δηθαίσκα
πξνγξάκκαηα;

ππνβάιιεη αίηεζε κέζσ ηνπ
έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη
ίδηεο επηρεηξήζεηο;
Ν ίδηνο ν
λα παξαθνινπζήζεη θαη ηα δχν

Ναη
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143.

Ζ πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα γίλεη ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ;

Ναη (βι. επίζεο εξση. 27)

144. Πηελ πεξίπησζε εηαηξίαο πνπ δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ ζηε ζέζε ηεο
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην ΗΘΑ πνην δηθαηνινγεηηθφ
ππνβάιιεηαη, αλ ππνβάιιεηαη;

Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ αθνξά κφλν ζην ΙΚΑ
αιιά ζε φια ηα ηακεία αζθάιηζεο.
Δπηζεκαίλνπκε φκσο φηη ν απηναπαζρνινχκελνο εξγνδφηεο απαηηείηαη λα
ππνβάιεη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηφζν απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Δ., φζν θαη απφ ην
Ι.Κ.Α. (Βι. ζρεηηθά θαη Δγθχθιην ΙΚΑ 81/2003)

145.

Πηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΔΚΔ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέιε ησλ
νηθνγελεηψλ ησλ ηδηνθηεηψλ (ζχδπγνο, ηέθλα, θιπ) ηα νπνία
παξέρνπλ εξγαζία ζηελ εηαηξία ζε κφληκε βάζε αιιά δελ είλαη
αζθαιηζκέλνη ζε θαλέλαλ αζθαιηζηηθφ θνξέα;

Όρη

146.

Ρα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηδηνθηεηψλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζηελ εθπαίδεπζε;

Όρη.

147.

Πην άξζξν 4 ηεο Ξξφζθιεζεο Α αλαθέξεηαη φηη Αλάδνρνη ησλ
Ξξάμεσλ είλαη Θιαδηθέο –Ρνπηθέο Γεπηεξνβάζκηεο Δλψζεηο
Δξγνδνηψλ(Νκνζπνλδίεο
)πνπ
είλαη
κέιε
Ρξηηνβάζκησλ
Νξγαλψζεσλ(ΓΠΔΒΔΔ, ΔΠΔΔ)
Ρα
κέιε ησλ Νκνζπνλδηψλ (π.ρ. Πχλδεζκνο Δξγνιάβσλ
Ζιεθηξνιφγσλ, Πσκαηείν Τπθηηθψλ, Πσκαηείν Θαιιηηερλψλ
Φσηνγξάθσλ θ.ι.π) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ μερσξηζηά ζρέδην
Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο, κε δεδνκέλν φηη ζηνλ Νδεγφ
Δθαξκνγήο ζην άξζξν 6 αλαθέξεηαη φηη ν θάζε Θιαδηθφο Ππιινγηθφο
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Φνξέαο ζπκκεηέρεη ζηελ Ξαξνχζα Ξξφζθιεζε κε ηελ ππνβνιή δπν
θαηά ην κέγηζην Πρεδίσλ Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο;

Κιαδηθφ ζρέδην πξνζαξκνγήο (θαη κέρξη ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ 2 ζρεδίσλ
αλά θιαδηθφ θνξέα) κπνξνχλ
λα ππνβάιινπλ
θαη ν πξσηνβάζκηνο
εξγνδνηηθφο ζχλδεζκνο ηνπ λνκνχ θαη ε αληίζηνηρε δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε
ηνπ θιάδνπ γηα ηνλ ίδην λνκφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κηα επηρείξεζε δελ
κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο ζπκκεηέρνπζα ζε παξαπάλσ απφ έλα (1) θιαδηθφ
ζρέδην πξνζαξκνγήο.

148.

Πηελ πξφζθιεζε Α , ζει.12 αλαθέξεη: « β) Ξξσηνβάζκηεο ΔΛΥΠΔΗΠ
εξγνδνηψλ, Ξξσηνβάζκηνη ΔΚΞΝΟΗΘΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ θαη Ξξσηνβάζκηα
ΠΥΚΑΡΔΗΑ». Ρν εξψηεκα είλαη εάλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην
πξφγξακκα ηεο Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο ΠΛΓΔΠΚΝΗ (φπσο ν
Πχλδεζκνο
Α.Δ.),
ΠΛΡΔΣΛΗΔΠ
(
φπσο
ε
Ππληερλία
Αξγπξνρξπζνρφσλ) θαζψο θαη άιινη ΠΙΙΝΓΝΗ, εθηφο ηνπ
Δκπνξηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα Κεραληθψλ Απηνθηλήησλ; Ρέινο,
εάλ νη παξαπάλσ ΠΙΙΝΓΝΗ δελ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα παξά
κφλν νη Δκπνξηθνί Πχιινγνη, ηφηε εληάζζνληαη νη Δκπνξηθνί θαη
Βηνηερληθνί Πχιινγνη;

Ναη. Όιεο νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο
νλνκαζίεο εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
149. Πρεηηθά κε ηελ Γ΄ πξφζθιεζε φηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε πινπνηείηαη
εληφο σξψλ εξγαζίαο θαη εληφο ηεο επηρείξεζεο ηφηε θαηαβάιιεηαη
ζηελ επηρείξεζε γηα θάζε θαηαξηηδφκελν ην Κ.Υ.Θ. ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλαινγία ηνπ
σξνκηζζίνπ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ, ε ακνηβή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ
ΘΔΘ, ή θαηαβάιιεηαη ζηνλ θαηαξηηδφκελν-εξγαδφκελν ακνηβή 5 επξψ
αλά ψξα πξαθηηθήο άζθεζεο φπσο ηζρχεη γηα θάζε ψξα ζεσξεηηθήο
θαηάξηηζεο πνπ πινπνηείηαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο; π.ρ. γηα
ζεσξεηηθή θαηάξηηζε εθηφο σξψλ εξγαζίαο θαη πξαθηηθή άζθεζε
εληφο σξψλ εξγαζίαο θαη εληφο ηεο επηρείξεζεο ν θαηαξηηδφκελνο ζα
ιάβεη ακνηβή 5 επξψ γηα ην ζχλνιν ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή
κφλν γηα ηηο ψξεο ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο;

Βι. εξση. 54. Σν σξνκίζζην ηνπ εξγαδφκελνπ δε απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε
(βι. επίζεο εξση. 82) Βιέπε επί ηελ εηδηθή αλάξηεζε ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
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150.

Πηελ πξφζθιεζε Γ΄ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κε ζάξσζε
πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ επηθπξσζεί ή λα είλαη ζηε παξνχζα
θάζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απιά αληίγξαθα αθνχ ζηε
ζπλέρεηα νη δηθαηνχρνη ζα θιεζνχλ λα ηα θαηαζέζνπλ επηθπξσκέλα;

θαλάξνληαη είηε ηα πξσηφηππα είηε ηα επηθπξσκέλα αληίγξαθα

151.

Ρα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ηεο Γ΄ πξφζθιεζεο απφ πνηα
ππνβαιιφκελα έληππα ζα αμηνινγεζνχλ; Απφ ηα αλαγξαθφκελα ζην
Πρέδην Γηαξζξσηηθήο Ξξνζαξκνγήο, απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Πρέδην –
Θεκαηνινγία Θαηάξηηζεο ή κε ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ
επηρεηξήζεσλ; Ζ ζπκπιήξσζε εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 2
ππνδεηγκάησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ πνπ έρεηε αλαξηήζεη ζην
δηαδίθηπν θαιχπηεη ηα θξηηήξηα: Ρήξεζε βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ, Ζ
πεξίνδνο πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε
έξγνπ
εκπίπηεη
εληφο
ηεο
πεξηφδνπ
επηιεμηκφηεηαο
ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 3 θξηηεξίσλ γηα ηήξεζε εζληθψλ θαη
θνηλνηηθψλ θαλφλσλ;

Αξθνχλ νη ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ ζπλππνβάιιεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά.

152.

Πε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο Γ΄ πξφζθιεζεο, ηνπ νδεγνχ θαη ησλ
ππνδεηγκάησλ αλαθέξνληαη αιινχ έηε, αιινχ νηθνλνκηθά έηε, αιινχ
ιήςε ελίζρπζεο θαη αιινχ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο
γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε.
Ξνηα είλαη ε πεξίνδνο αλαθνξάο θαη πνην εθ ησλ άλσζελ είλαη ην
θξηηήξην γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο φζν αθνξά ζηνλ
έιεγρν ηεο ζψξεπζεο εληζρχζεσλ γηα ηελ αηηνχκελε θαη ησλ ηπρφλ
ζπλδεδεκέλσλ;

Αθνξά ηα έηε 2009-2010-2011 (βι. Τ.Γ de minimis). Ωο ρξφλνο ρνξήγεζεο
ηεο ελίζρπζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο επέλδπζεο (Οδεγφο Γ
Πξφζθι., παξ. 7, ζει 13: «κία ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πξέπεη λα
ζεσξείηαη φηη ρνξεγείηαη θαηά ην ρξφλν παξαρψξεζεο ζηελ νηθεία επηρείξεζε
ηνπ ελλφκνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ηεο ελίζρπζεο) θαη ηα δχν πξνεγνχκελα
νηθνλνκηθά έηε».)
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153.

Πηελ πξφζθιεζε Γ΄ γηα ηελ ππνβνιή ησλ αληίγξαθσλ ησλ Α.Ξ.Γ.
ΗΘΑ φπνπ απαηηείηαη αξθεί ε 1ε ζειίδα;

Ναη, αξθεί λα ππνβιεζεί ε 1ε ζειίδα ΑΠΓ απ φπνπ θαίλεηαη ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ αζθαιηζκέλσλ

154.

Ζ ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπ ππνινγίδεηαη ζε 400 επξψ αλά εξγαδφκελν
επί ην ζπλνιηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ή ζε 400
επξψ αλά εηήζηα κνλάδα εξγαζίαο (ΔΚΔ), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο
πξνηείλεηαη ε ππαγσγή ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα;

Η ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπ ππνινγίδεηαη αλά ΔΜΔ (βι. εξση. 86)

155. Κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην πξφγξακκα Ξξφζθιεζε Α+Β νη
θάησζη Φνξείο;
 Ξξσηνβάζκηα έλσζε Μελνδφρσλ Θσ, κε 150 κέιε-επηρεηξήζεηο, ν
θχθινο εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ απνηειεί ην 85% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
πνπ πξνέξρεηαη απφ επηρεηξήζεηο φισλ ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο
ζηελ λήζν Θσ. Λα ζεκεησζεί φηη ε Θσο απνηειεί ηνλ 6ν ηνπξηζηηθφ
πξννξηζκφ ζε εζληθφ επίπεδν.

Ναη
Οη Πξσηνβάζκηεο Δλψζεηο εξγνδνηψλ ιακβάλνπλ κέξνο εθφζνλ
είλαη κέιε ΔΒ θαη ηα Πξσηνβάζκηα σκαηεία εθφζνλ είλαη κέιε ηεο ΓΔΒΔΔ
(βιέπε Οδεγφ Πξφζθι. Α, παξ. 6)
 Ν Ξξσηνβάζκηνο Φνξέαο Πσκαηείν Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ θαη
Γηακεξηζκάησλ Θσ κε κέιε 170 ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.

Ναη κπνξεί Οη Πξσηνβάζκηεο Δλψζεηο εξγνδνηψλ ιακβάλνπλ κέξνο εθφζνλ
είλαη κέιε ΔΒ θαη ηα Πξσηνβάζκηα σκαηεία εθφζνλ είλαη κέιε ηεο ΓΔΒΔΔ
(βιέπε Οδεγφ Πξφζθι. Α, παξ. 6)
 O Ξξσηνβάζκηνο θνξέαο Δκπνξηθφ Πχιινγνο Θσ, ν νπνίνο
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νιφθιεξν ην λεζί ηεο Θσ κε πιεζπζκφ 30.000
θαηνίθνπο.

ην Πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ εκπνξηθνί ζχιινγνη γηα πφιεηο κε πιεζπζκφ
άλσ ησλ 50.000 θαηνίθσλ
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156.

Αλαθνξηθά κε ηε Γ πξφζθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γηαξζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο, ν ππνινγηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπ Ππκβνχινπ είλαη
400€ * ΔΚΔ ή 400€ * ζπλνιηθφ αξηζκφ απαζρνινχκελσλ
επηρείξεζεο;

Δίλαη 400*ΔΜΔ (βι. επίζεο εξση. 86)

157.

Δίκαζηε κηα εηαηξία θαζαξηζκψλ πνπ απαζρνιεί 5 άηνκα πξνζσπηθφ
θαη ελδηαθεξφκαζηε γηα ην δηαξζξσηηθφ πξφγξακκα «Ξξνζαξκνγήο
κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ 1-49
άηνκα.» Θαηφπηλ κειέηεο ησλ εγγξάθσλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο πξνθήξπμεο ζα ζέιακε θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά
κε ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Θαη εηδηθφηεξα αλ εληάζζνληαη
ζε απηή ηελ θαηεγνξία νη πηζηνπνηήζεηο ISO θαη HACCP;

Δθφζνλ εληαρζείηε ζην πξφγξακκα κέζσ ηνπ θιαδηθνχ ζαο θνξέα, κπνξείηε
λα πινπνηήζεηε θαηάξηηζε ζε νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζαο
ελδηαθέξεη, αιιά ε πηζηνπνίεζε δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.

158.

πάξρεη δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο θνηλήο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο (πρ.
Πε ηκήκα 20 αηφκσλ ζπκκεηνρή απφ πσιεηέο 5 εηαηξεηψλ) απφ
νκνεηδήο εηαηξείεο ;

Τπάξρεη δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο θνηλήο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο απφ νκνεηδήο
εηαηξείεο φζνλ αθνξά ζηελ Πξφζθιεζε Β, ελψ ζηε Γ Πξφζθιεζε ζα γίλεηαη
νκαδνπνίεζε κφλν ησλ εξγαδνκέλσλ – θαηαξηηδνκέλσλ ηεο ίδηαο επηρείξεζεο.
159.

Αλαθνξηθά κε ηελ Ξξφζθιεζε Β΄ θαη ην θεθ. 11.2. Ρα θξηηήξηα
11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 πνπ απνηεινχλ θαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ηεο
επηρείξεζεο ζα ειέγρνληαη κέζα απφ ην ζρέδην δηαξζξσηηθήο
πξνζαξκνγήο πνπ θαηαηίζεηαη, άξα ζα πξέπεη λα γίλεη επαξθήο
αλαθνξά κέζα ζην θεθ.5 ηνπ ζρεδίνπ? (ηδηαίηεξα γηα ην 11.2.3 φπνπ
ειέγρεηαη ε αλάιπζε θφζηνπο). Ξαξαθαιψ δηεπθξηλίζηε
Θα ειέγρνληαη κέζα απφ ηελ αίηεζε θαη ην ζρέδην δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο
πνπ θαηαηίζεληαη.

160.

Αλαθνξηθά κε ηελ Ξξφζθιεζε Β΄ θαη ην θεθ. 11.3. Ζ ηήξεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, πνπ επίζεο απνηεινχλ θξηηήξηα
απνθιεηζκνχ, πψο ζα πηζηνπνηείηαη? Αληίζηνηρα θαη γηα ηα θξηηήξηα
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14.1.I θαη 14.1.II. ηεο Ξξφζθιεζεο Α΄, ρξεηάδεηαη /Γ ησλ
ππεπζχλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ/θιαδηθψλ θνξέσλ ή κε αλαθνξά κέζα
ζην ζρέδην? Ξαξαθαιψ δηεπθξηλίζηε
Αλαθνξηθά κε ηελ Πξφζθιεζε Β΄ θαη ην θεθ. 11.3. Η ηήξεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, ζα πηζηνπνηείηαη κε ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο πνπ
ζπλππνβάιινληαη καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά (βιέπε θαη εξση. 151,
ηζρχνπλ ηα ίδηα θαη γηα Β θαη γηα Γ Πξφζθιεζε). Γηα ηα θξηηήξηα 14.1.I θαη
14.1.II. ηεο Πξφζθιεζεο Α΄, δελ απαηηνχληαη Τπεχζπλεο Γειψζεηο αιιά ζα
ειέγρνληαη κέζα απφ ηελ αίηεζε θαη ην ζρέδην δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο
πνπ θαηαηίζεληαη

161.

Πην θεθ. Β.1. ηνπ Oδεγνχ ηεο Ξξφζθιεζεο Β΄ αλαθέξεηαη: «Νη
δξάζεηο θαηάξηηζεο ζρεηίδνληαη κε ην Πρέδην Γηαξζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο ηνπ Θιαδηθνχ Φνξέα (Α πξφζθιεζε) θαη αθνξνχλ
ζηελ θαηάξηηζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ζε ζεκαηηθά
πεδία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ή / θαη κε ηηο
αλάγθεο ησλ απαζρνινπκέλσλ γηα θαηάξηηζε θαη απφθηεζε
δεμηνηήησλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο.»
Απηφ δειαδή ζεκαίλεη φηη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο κηαο
επηρείξεζεο φπσο ζα παξνπζηαζζεί ζην ζρέδην ηεο δελ επηβάιιεηαη
λα είλαη ηαπηφζεκν κε απηφ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ζρέδην ηνπ
θιαδηθνχ ηεο θνξέα αιιά απιά ζρεηηδφκελν (δει, κε πεξίπνπ θνηλή
ζεκαηνινγία αιιά φρη ίδηα θαη πηζαλφλ θαη δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο
θιπ) αλάινγα κε ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο? (Κε δεδνκέλν κάιηζηα φηη
δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ Ξξφζθιεζε Β΄ αμηνιφγεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο θαηάξηηζεο φπσο ζηελ Ξξφζθιεζε Α΄). Ξαξαθαιψ
δηεπθξηλίζηε.
Σν Κιαδηθφ ρέδην Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο είλαη απαξαίηεην λα έρεη
δηεξεπλήζεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε
θαηάξηηζε. πλεπψο, ε ζεκαηνινγία ηεο θαηάξηηζεο ζα είλαη θνηλή, νη
εξγαδφκελνη νκαδνπνηεκέλνη θαη νη ψξεο θαηάξηηζεο θαζνξηζκέλεο απφ ην
αλσηέξσ ζρέδην

162.

Πην ππφδεηγκα ηνπ ζρεδίνπ δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ελφο
θιαδηθνχ θνξέα (Ξαξάξηεκα 2, Ξξφζθιεζεο Α) θαη ζην θεθ.7
απηνχ, αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο αλαθέξεηαη ηη ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απηέο (α,…β,…γ,…δ). Υζηφζν φκσο ε
αμηνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ (14.3.II.ηνπ
νδεγνχ) πξνυπνζέηεη αλάιπζε ζηφρσλ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλάθεηα
ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ, επάξθεηαο, εθπαηδεπηηθψλ
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κεζφδσλ, πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ θιπ, Κήπσο ππάξρεη
αληίθαζε? Ξαξαθαιψ δηεπθξηλίζηε.
Σα αλαγξαθφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ ρεδίνπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο είλαη
ελδεηθηηθά, θαη εθφζνλ ε αμηνιφγεζε είλαη πνηνηηθή, κε βάζε ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεηε
εζείο απαξαίηεην γηα ηε ζεηηθφηεξε αμηνιφγεζε ζαο. Ωζηφζν, έλα
εθπαηδεπηηθφ ρέδην γηα λα είλαη πιήξεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζθνπνχο,
ζηφρνπο, κεζνδνινγία θαηάξηηζεο, εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θιπ.

163.

Ζ ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπ 400€/εξγαδφκελν ζπκπεξηιακβάλεη θαη
ηνλ ΦΞΑ, ή είλαη ην θαζαξφ πνζφ;
Δίλαη κηθηή ακνηβή.

164.

πάξρεη αλψηαην ή θαηψηαην φξην σξψλ γηα ην πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο; Θαη ζε ηη πνζνζηφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ
ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε αληίζηνηρα; (πρ. ην
πξνεγνχκελν πξφγξακκα δηνξζσηηθήο πξνζαξκνγήο επηρεηξήζεσλ
κε πξνζσπηθφ >50 αηφκσλ ππήξρε ην αλψηαην φξην ησλ 300 σξψλ)
Βιέπε εξση. 43. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο λα απνηειεί θαη’ ειάρηζηνλ ην 60% θαη
θαηά κέγηζην ην 80% ηνπ ζπλφινπ ηνλ νξψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε
ην ΔΓΔΚ.

165.

ΞΥΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΕΔΡΑΗ Ν ΘΙΑΓΝΠ ΓΗΑ ΚΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ? ΚΗΑ
ΡΝΞΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΣΔΗ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΝΠ.
ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗ ΔΛΑ ΘΙΑΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΝ ΝΗ
ΞΔΟΗΠΝΡΔΟΝΠ ΘΙΑΓΝΠ (Ξ.Σ ΑΟΡΝΞΝΗΝΗ, ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΠ,
ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΑΡ/ΡΥΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΗ ΑΡ/ΡΥΛ ) ΝΗ ΝΞΝΗΝΗ
ΑΛΖΘΝΛ ΠΡΝΛ ΔΟΡΔΟΝ ΘΙΑΓΝ ΡΝ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ Ή ΡΖΠ
ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΑΡ/ΡΥΛ? ΠΡΖΛ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΡΖΠ ΔΟΥΡΖΠΖΠ 66
ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΝΡΗ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΘΑΡΑΡΔΘΔΗ ΘΙΑΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝ
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ
ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΝΠ
ΘΙΑΓΝΠ
ΝΠΝΛ
ΑΦΝΟΑ
ΝΟΗΕΝΛΡΗΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΔΛΥ ΠΡΖΛ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΡΖΠ
ΔΟΥΡΖΠΖΠ 69 ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΝΡΗ ΘΑΘΔ ΘΙΑΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΦΝΟΑ
ΔΛΑ ΘΙΑΓΝ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ.
Έλα θιαδηθφ ζρέδην κπνξεί λα αλαιχεηαη θαη ζε νξηδφληηεο δξάζεηο θαηάξηηζεο,
φκσο ζα αθνξά έλαλ θιάδν απνθιεηζηηθά.
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166.

Όζνλ αθνξά ηελ πξφζθιεζε Γ'.
Κπνξνχλ 2 νκνεηδήο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξνζσπηθφ 30 άηνκα ε
θάζε κία, λα θαηαξηίζνπλ απφ 10 εξγαδφκελνπο ε θάζε κία, ζε έλα
θνηλφ ηκήκα θαηάξηηζεο 20 αηφκσλ; ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ή
δηαθνξεηηθή εηαηξεία ζπκβνχισλ; ή ε θάζε κία είλαη ππνρξεσηηθφ λα
θαηεβάζεη απηνηειέο πξφγξακκα;
Η θάζε κία είλαη ππνρξεσηηθφ λα θαηεβάζεη απηνηειέο πξφγξακκα αλ ζέιεη λα
εληαρζεί ζηελ Πξφζθιεζε Γ .
Γηαθνξεηηθά κπνξνχλ
λα εληαρζνχλ
ζηελ Πξφζθιεζε Β΄, φπνπ θαη
επηηξέπεηαη ε νκαδνπνίεζε θαηαξηηδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο πνπ
αλήθνπλ ζην ίδην θιαδηθφ ρέδην .

167.

Πηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ηεο Ξξφζθιεζεο Α’ , θεθ. 21 ΡΖΟΖΠΖ
ΘΑΛΝΛΥΛ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ – ΔΘΛΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΞΔΟΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ
ΠΚΒΑΠΔΥΛ, αλαθέξεηαη: «Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, νη
Φνξείο ζα ππνβάινπλ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ ηνπο, ζηελ νπνία ζα εθηίζεληαη: ην ζχλνιν ησλ πξνζθνξψλ
πνπ ππνβιήζεθαλ, κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ηνπο, θαζψο θαη ζηε βαζκνιφγεζή ηνπο, εθφζνλ έιαβε ρψξα
ηνηαχηε». Γεδνκέλνπ φηη ε δηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη 70%
γηα ηνλ ζχκβνπιν θαη 30% γηα ην θνξέα , νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο
φισλ ησλ ππνςεθίσλ ζα είλαη ίδηεο. Νπφηε ηη έλλνηα έρεη ε αλαθνξά
«κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο»;
Σν φηη φινη νη ππνςήθηνη ζα ππνβάινπλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο δελ είλαη θαζφινπ
βέβαην ΄Αιισζηε, ν δηαγσληζκφο ζθνπεχεη αθξηβψο ζηελ επίηεπμε ηνπ
θαιχηεξνπ δπλαηνχ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. Τπελζπκίδεηαη φηη ε
ρακειφηεξε ηηκή αλά κνλάδα επηρείξεζεο θαη εξγαδφκελνπ (500 € αλψηαην
φξην αλά επηρείξεζε θαη 100 € αλά εξγαδφκελν, ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε
Α’) πνπ πηζαλά ζα επηηεπρζεί απφ ην δηαγσληζκφ, παξέρεη γηα ηνλ θιαδηθφ
θνξέα ηελ επρέξεηα λα εληάμεη ζην θιαδηθφ ζρέδην κεγαιχηεξν αξηζκφ
επηρεηξήζεσλ.
Παξάδεηγκα:
Έζησ θιαδηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν αλήθνπλ 100 επηρεηξήζεηο κε ζχλνιν 300
εξγαδφκελνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ ε θαηαθχξσζε γίλεη ζηα
αλψηαηα φξηα, ν θιαδηθφο θνξέαο ζα ππνρξεσζεί λα εληάμεη ιηγφηεξεο
επηρεηξήζεηο [(100 επηρ. Υ 500 € =) 50.000 € + (300 εξγαδφκελνη Υ 100 € -)
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30.000 € = 80.000 €]. Δάλ έλαο θνξέαο επηηχρεη, κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ,
ρακειφηεξεο ηηκέο, π.ρ. 400 € αλά επηρείξεζε θαη 80 € αλά εξγαδφκελν, ζα
κπνξέζεη λα εληάμεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ [(100 επηρ. Υ 400 € =)
40.000 € + (300 εξγαδφκελνη Υ 80 € -) 24.000 € = 64.000 €].Με ηνλ ηξφπν
απηφ επηηπγράλεηαη θαη ε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ελψ θαη ν
θιαδηθφο θνξέαο ζα κπνξέζεη λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ, ρσξίο λα αλαγθαζηεί
λα «ζπκπηέζεη» ηα δηαρεηξηζηηθά ηνπ έμνδα.
168.

Ρα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ
πξνγξάκκαηα «20-49» ζηελ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ;

λα

εληαρζνχλ

ζηα

Σα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ Πξφζθιεζε Γ΄
εθφζνλ απφ ηελ ηδξπηηθή ηνπο πξάμε πξνθχπηεη φηη απνηεινχλ «επηρείξεζε»
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ
(800/2008) («Δπηρείξεζε ζεσξείηαη θάζε κνλάδα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή
ηεο κνξθή, πνπ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ωο ηέηνηεο λννχληαη ηδίσο νη
κνλάδεο πνπ αζθνχλ βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα, αηνκηθά ή
νηθνγελεηαθά, πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά
κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα»). Πάλησο, απφ ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 παξ.1 ηνπ Α.Ν. 2039/1939 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξψζεσο
θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ Νφκσλ πεξί εθθαζαξίζεσο θαη δηνηθήζεσο ησλ εηο
ην Κξάηνο θαη ππέξ θνηλσθειψλ ζθνπψλ θαηαιεηπνκέλσλ θιεξνλνκηψλ,
θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ», θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 108 θαη 110 ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα, δελ θαίλεηαη πηζαλή ε ζεηηθή απάληεζε.

169.

Νη ζει. 29 – 31, ηνπ «ΝΓΖΓΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ» αλαθέξνληαη ζηελ
«ΡΖΟΖΠΖ ΘΑΛΝΛΥΛ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ – ΔΘΛΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΞΔΟΗ
ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζει. 30
ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία φπνπ ιφγσ χςνπο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ
πξνβιέπεηαη δεκνζηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο (φπσο ι.ρ. απεπζείαο
αλαζέζεηο ή πξφρεηξνο δηαγσληζκφο).
Ξεξίπησζε Α. Δθφζνλ ινηπφλ ε ακνηβή ελφο Ππκβνχινπ δελ
ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο
ηνπ Θιαδηθνχ Ππιινγηθνχ Φνξέα δει. ηηο 56.000,00 €, αξθεί κηα
αλαθνίλσζε ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζην site ηνπ Ππιιφγνπ ή ζε
site ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ λνκνχ φπνπ εδξεχεη θαη κηα ηνπηθή
εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ ηνπ γηα λα εμαζθαιίζεη ηα ειάρηζηα απαηηεηά
θαηά ηελ πξφζθιεζε ζαο ;
Ξεξίπησζε Β. Δάλ ν Θιαδηθφο Πχιινγνο θαηαζέζεη δχν (2) ζρέδηα
αμίαο 40.000,00 € ην θαζέλα κπνξεί ε δηαδηθαζία ελφο πξφρεηξνπ
δηαγσληζκνχ αλεχξεζεο «Ππκβνχινπ» λα είλαη μερσξηζηή γηα θάζε
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ζρέδην ή πξέπεη λα είλαη κηα θαη κνλαδηθή σο πξνο ην φηη θαηαζέηεη
κηα ζπλνιηθή πξφηαζε κε δχν ζρέδηα ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ ;
Ωο πξνο ηελ πεξίπησζε Α, ζεσξνχκε φηη αξθεί. Ωο πξνο ηελ πεξίπησζε Β:
θαη΄ αξράο θάζε ζρέδην αμηνινγείηαη απηνηειψο. Παξά ηαχηα, ν δηαγσληζκφο
ζα πξέπεη λα είλαη εληαίνο, πηζαλά κε δπλαηφηεηα θαηαθχξσζεο αλά έξγν
(δει. νη ζχκβνπινη λα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά θαη γηα ην έλα κφλν
θιαδηθφ ζρέδην). εκεηψλεηαη φηη ην λέν φξην γηα ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ
δηαγσληζκνχ είλαη ην πνζφλ ησλ (60.000,00) € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ.
170.

Δάλ ν Πχκβνπινο πνπ ζα ζπληάμεη ην Πρέδην Γηαξζξσηηθήο
Ξξνζαξκνγήο, έρεη ζπλάςεη Ππκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε
Ξηζηνπνηεκέλν ΘΔΘ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο εθφζνλ ην
Πρέδην εγθξηζεί , ηφηε ην Ππκθσλεηηθφ απηφ πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην
πξνο έγθξηζε Πρέδην, είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο
πξφζθιεζεο Β΄, πνπ ζα ππαρζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν Πρέδην;
Ο χκβνπινο δελ ππνγξάθεη θάπνην πκθσλεηηθφ κε ΚΔΚ.
ηελ Πξφζθιεζε Β ππνγξάθνληαη α) Πξνζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
επηρείξεζεο θαη πηζηνπνηεκέλνπ απφ ην ΔΚΔΠΙ, ΚΔΚ θαη β) Πξνζχκθσλν
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πκβνχινπ Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο.
ηελ Πξφζθιεζε Α ππνγξάθεηαη Πξνζχκθσλν πλεξγαζίαο Κιαδηθνχ Φνξέα πκβνχινπ.
Γηα ηελ επηινγή ηνπ ΚΔΚ βιέπε μαλά εξψη. 35.

171.

Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ
66 & 69 : Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαληήζεσλ δελ
απνζαθελίδεηαη εάλ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη νξηδφληηα
δξάζε θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ επηρεηξήζεηο κέιε
Νκνζπνλδίαο απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ;
ηηο νξηδφληηεο δξάζεηο θαηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο
Πξφζθιεζεο Β, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ εξγαδφκελνη - θαηαξηηδφκελνη (απφ
επηρεηξήζεηο κέιε Οκνζπνλδίαο) απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο απφ επηρεηξήζεηο
πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν

172.

Γηεπθξηληζηηθή εξψηεζε ζηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο Λν 74 : Απφ
πνχ πξνθχπηεη ε Νλνκαζηηθή αλαθνξά κε βάζε ηελ Ξξφζθιεζε Α &
ην επηζπλαπηφκελν ζε απηή έληππν;
Οη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηα θιαδηθά ζρέδηα, ππνβάιινπλ ηαπηφρξνλα
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αηηήζεηο ζηε Β Πξφζθιεζε. Άξα πξνθχπηεη απφ ηελ ηαπηφρξνλε ππνβνιή ησλ
αηηήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε θιαδηθφ θνξέα ζηε Β
Πξφζθιεζε. ηηο αηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα γίλεηαη θαη αλαθνξά ηνπ
θιαδηθνχ θνξέα θαη ζρεδίνπ ζην νπνίν αηηνχληαη λα εληαρζνχλ.

173.

Γχλαηαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα πινπνηεζνχλ ζε
πηζηνπνηεκέλε πιαηθφξκα e-learning ηφζν απφ πιεπξάο ζεσξεηηθήο
θαηάξηηζεο φζν θαη απφ πιεπξάο πξαθηηθήο εμάζθεζεο?
χκθσλα κε ην ΔΓΔΚ είλαη απνδεθηή ε πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο ζε
πηζηνπνηεκέλε πιαηθφξκα e-learning, αξθεί λα πξνθχπηεη ε αλάγθε
πινπνίεζεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ζην
εθπαηδεπηηθφ ζρέδην θαη ζην ζρέδην δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ ζα
ππνβιεζνχλ.

174.

Κηα Νκνζπνλδία Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ-Γηακ/ησλ ελφο λνκνχ
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξφζθιεζε Α, ε δξάζε ηεο θαηάξηηζεο γηα ηνπο
απηναπαζρνινχκελνπο κπνξεί λα γίλεη φηαλ ε επηρείξεζε είλαη
θιεηζηή (εθ ησλ πξαγκάησλ δηφηη δελ ππάξρνπλ ηνπξίζηεο);
Γεδνκέλνπ φηη νη απηναπαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν εξγάδνληαη ηελ
πεξίνδν πνπ ιεηηνπξγνχλ (ην θαινθαίξη) θαη είλαη πξαθηηθά αδχλαην
λα θαηαξηίζνπλ ηελ δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Η θαηάξηηζε γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κπνξεί λα γίλεη θαη φηαλ ε
επηρείξεζε ηνπο είλαη θιεηζηή, δηφηη αθφκα θαη ζε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν
ζεσξνχληαη εξγαδφκελνη.
Γηα ην πξνζσπηθφ ηεο επνρηθήο επηρείξεζεο, βιέπε εξψηεζε 117.

175.

Ν ζχιινγνο ηδηνθηεηψλ θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ (PALSO) ελφο
λνκνχ είλαη απνδεθηνί απν ην πξφγξακκα?
Ο ζχιινγνο ηδηνθηεηψλ θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ (PALSO) ελφο λνκνχ είλαη
απνδεθηφο απφ ην πξφγξακκα

176.

Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί πξφηαζε πνπ λα αθνξά
επηκφξθσζε ζηηο μέλεο γιψζζεο, ε νπνία εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα
ησλ Θέληξσλ Μέλσλ Γισζζψλ θαη φρη ησλ ΘΔΔ, πψο ζα γίλεη ε
πηζηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ θαηά ην ΔΘΔΞΗΠ εθφζνλ ηα
θέληξα μέλσλ γισζζψλ πηζηνπνηνχληαη απεπζείαο απφ ηελ
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Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ εθάζηνηε λνκνχ θαη
αλαλεψλνπλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγία ηνπο θάζε έηνο?
Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη πινπνηείηαη κφλν ζηα Κέληξα
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πάληα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ΔΓΔΚ.

177.

ΝΠΝΛ ΑΦΝΟΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ, ΔΑΛ ΚΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΑΙΙΑΜΔΗ
ΡΖ ΛΝΚΗΘΖ ΡΖΠ ΚΝΟΦΖ (ΑΞΝ Ν.Δ. ΓΗΛΔΗ Α.Δ. ή ΑΞΝ Α.Δ. ΓΗΛΔΗ
ΔΞΔ) ΘΑΡΑ ΡΝ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΞΝ ΘΑ ΚΔΠΝΙΑΒΖΠΔΗ ΑΞΝ
ΡΖΛ ΑΗΡΖΠΖ ΡΖΠ ΔΥΠ ΡΖΛ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΡΖΠ, ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ
ΞΟΝΣΥΟΖΠΔΗ ΘΑΛΝΛΗΘΑ ΠΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Ζ ΘΑ ΔΣΔΗ ΘΑΞΝΗΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑ;
Μπνξεί λα πξνρσξήζεη θαλνληθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο

178.

Πην εξψηεκα 118 απαληήζαηε φηη ε πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα
πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ησλ case studies. Πε απηή ηελ πεξίπησζε νη
δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο πσο πξνζδηνξίδνληαη, αθνχ ε πξαθηηθή
άζθεζε δελ ζα γίλεη ζηελ επηρείξεζε; Νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα
ιάβνπλ θάπνην πνζφ; ππάξρεη θαηψηεξν ή αλψηεξν φξην;
ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο κε ηε κέζνδν ησλ case studies θαη
εληφο ηνπ ΚΔΚ, ν εξγαδφκελνο ζα ιάβεη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ησλ 5 επξψ
αλά ψξα θαηάξηηζεο. Σν ππφινηπν πνζφ (8 επξψ) ζα θαηαλεκεζεί ζηελ
επηρείξεζε θαη ζην ΚΔΚ, αλάινγα κε ηηο δαπάλεο πνπ ζα αλαιάβεη ν θαζέλαο.

179.

Κηα επηρείξεζε πνπ έρεη ΔΚΔ 49,8 είλαη επηιέμηκε;
Ναη είλαη

180.

Νη εθπαηδεπηέο ζεσξίαο ακείβνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα ΘΔΘ. Ζ
ακνηβή ησλ εθπαηδεπηψλ πξαθηηθήο είλαη ζέκα ζπκθσλίαο κεηαμχ
ΘΔΘ θαη επηρείξεζεο (δειαδή κπνξεί λα πιεξσζεί είηε απφ ηνλ έλα,
είηε απφ ηνλ άιιν). Ηζρχεη ην ίδην θαη ζε απηέο ηηο Ξξνζθιήζεηο;
Γηθαηνχρνη είλαη νη επηρεηξήζεηο θαη νη ακνηβέο είλαη ζέκα ζπκθσλίαο κεηαμχ
ΚΔΚ θαη επηρείξεζεο.

181.

Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο θιαδηθφο θνξέαο ζπλεξγαζηεί κε έλα ΘΔΘ
Α γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, άιια γηα ηελ
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πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζειήζεη λα ελνηθηάζεη αίζνπζα
πηζηνπνηεκέλε άιινπ ΘΔΘ, γίλεηαη; (κε ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ
ελνηθίαζεο δνκήο)
Ναη γίλεηαη

182.

Κπνξεί ζε έλα ζρέδην δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ θαηαζέηεη κία
Νκνζπνλδία,
λα
ζπκκεηάζρνπλ
επηρεηξήζεηο
δηαθνξεηηθνχ
αληηθεηκέλνπ; Αλ γηα παξάδεηγκα ην ζρέδην αθνξά ζε νξηδφληην ζέκα
«Γλψζε θαη εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ΡΞΔ»;
Σν ζρέδην δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο αθνξά επηρεηξήζεηο ίδηνπ αληηθεηκέλνπ
(θιάδνπ). Σν εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζην ζρέδην
δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο, κπνξεί λα αλαιχεηαη θαη ζε νξηδφληηεο δξάζεηο
θαηάξηηζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ.

183.

Αλαθέξεηαη φηη ε αίηεζε απνπιεξσκήο γίλεηαη απφ ηελ επηρείξεζε.
Αλ έλα ζρέδην πεξηιακβάλεη 10 επηρεηξήζεηο ζα θάλνπλ θαη νη 10
μερσξηζηά ή ζα γίλεη κηα ζπλνιηθή;
Η θάζε επηρείξεζε είλαη ρσξηζηφο δηθαηνχρνο θαη ζα θάλεη μερσξηζηά αίηεζε
απνπιεξσκήο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
Οδεγφ Δθαξκνγήο ηεο Πξφζθιεζεο θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο Οδεγνχο
πινπνίεζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.

184.

Πην άξζξν 10,Α1 ηεο πξφζθιεζεο Β’ αλαθέξεηαη κηα εγγπεηηθή
επηζηνιή. Απηή εθδίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε;
Η εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα γηα ινγαξηαζκφ ηεο
επηρείξεζεο.

185.

Πην πξφγξακκα ηεο δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο (πξφζθιεζε Β & Γ),
ζην ζεκείν πνπ αλαθέξεη ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ,
ζηνλ Ά ηξφπν πιεξσκήο αλαθέξεη φηη γηα ηελ πξνθαηαβνιή
απαηηείηαη θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο δεχηεξεο δφζεο δελ αλαθέξεηαη θάηη ηέηνην. Ηζρχεη
επνκέλσο φηη δελ απαηηείηαη δεχηεξε εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ
θαηαβνιή ηεο δεχηεξεο δφζεο;
χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 23 παξ.2 ΤΠΑΤΓ), ¨(Κξαηηθέο
Δληζρχζεηο:) Οη Ξξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο
πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 87 ηεο πλζήθεο,
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απφ ην θνξέα πνπ ρνξεγεί ηελ ελίζρπζε, είλαη επηιέμηκεο ππφ ηνπο
αθφινπζνπο ζσξεπηηθνχο φξνπο: (α) ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε ηζφπνζεο
ηξαπεδηθήο εγγχεζεο ή δεκφζηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ κε ηζνδχλακν
απνηέιεζκα. (β) θαιχπηνληαη απφ ηηο δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ θαη δηθαηνινγνχληαη κε
εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή ινγηζηηθά έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ην
αξγφηεξν ηξία έηε κεηά ην έηνο θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε κέρξη ηελ 31.12.2015. Μεηά ηελ παξαπάλσ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία δελ είλαη επηιέμηκε ε πξνθαηαβνιή θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρεη
θαιπθζεί απφ πξαγκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ δηθαηνχρνπ". πλεπψο, ε εγγπεηηθή
επηζηνιή απαηηείηαη κφλν ζε πεξίπησζε πξνθαηαβνιήο θαη φρη ζε πεξίπησζε
ηκεκαηηθήο πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο.

186.

ΑΛ ΚΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΣΔΗ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΑΞΓ 18 ΑΡΝΚΑ ΘΑΗ ΝΛΡΥΠ
ΠΖΚΔΟΑ ΑΞΑΠΣΝΙΔΗ 18 ΑΡΝΚΑ ΘΑΗ ΔΣΔΗ ΓΝ ΚΔΡΝΣΝΠ, ΡΝΡΔ
ΔΛΡΑΠΠΔΡΑΗ Ζ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΠΡΝ 20-49 (ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ Γ); ΘΔΥΟΔΗΡΑΗ
ΓΖΙΑΓΖ ΝΡΗ ΔΣΔΗ 20 «ΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΝΠ»;
Ναη. Όκσο, πξνζνρή σο πξνο ηελ πεξίνδν αλαθνξάο: ηα ζηνηρεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ είλαη
εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη
ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.

187.

Ππλεηαηξηζκνί ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο (φρη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα),
δελ έρνπλ εξγαδφκελνπο αιιά έρνπλ 20-49 επηρεηξεκαηίεο - κέιε
ηνπ Γ.Π.
Δληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Γ’ ; Αλ λαη, απαηηείηαη ηα θπζηθά
πξφζσπα λα είλαη αζθαιηζκέλνη;
χκθσλα κε ηε ΤΣΑΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε
ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
[θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκφ Δ(2003) 1422], ζηνλ αξηζκφ
απαζρνινχκελσλ πεξηιακβάλνληαη: α) νη κηζζσηνί· β) ηα άηνκα πνπ
εξγάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηήλ θαη
εμνκνηνχληαη κε κηζζσηνχο κε βάζε ην εζληθφ δίθαην· γ) νη ηδηνθηήηεο
επηρεηξεκαηίεο· δ) νη εηαίξνη πνπ αζθνχλ ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο
επηρείξεζεο θαη πξνζπνξίδνληαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ
επηρείξεζε. πλεπψο, απιά κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, άλεπ νηαζδήπνηε
νηθνλνκηθήο ζρέζεο κε ην ζπλεηαηξηζκφ, δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ
απαζρνινχκελσλ. ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη ε θαηά ηα αλσηέξσ
απαζρφιεζε λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ αληίζηνηρε αζθάιηζε.
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188.

Κηα εηαηξεία Οαδηνηαμί ΑΔ έρεη 80 κεηφρνπο θαη 5 αζθαιηζκέλνπο κε
ΗΘΑ . Κπνξνχλ κέηνρνη λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα;
Όπσο θαη ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε, πνπ αθνξά ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, εάλ
ζα πξέπεη λα εθιεθζεί ν ζπλεηαηξηζκφο ή ε αλψλπκε εηαηξεία ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Ν. 3109/2003 «Ρχζκηζε ζεκάησλ επηβαηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο
απηνθηλήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο «επηρείξεζε», ηφηε, γηα λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο «απαζρνινχκελνη» ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ή νη κέηνρνη
ησλ λνκηθψλ απηψλ πξνζψπσλ, δελ αξθεί κφλε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά θαη
ε δη΄ απηήο πξναγσγή ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κειψλ, αιιά
πξναπαηηείηαη λα απνδεηθλχεηαη θαη ε ηαθηηθή δξαζηεξηφηεηα απηψλ εληφο ηεο
επηρείξεζεο θαη ν πξνζπνξηζκφο εηδηθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ.

189.

Κία επηρείξεζε πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηε
Ξξφζθιεζε Γ, δελ δηαζέηεη Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα ζε ηζρχ, αλη’
απηνχ δηαζέηεη Βεβαίσζε Οχζκηζεο Νθεηιψλ. Κπνξεί λα ζπκκεηέρεη
ε εηαηξεία απηή ζην πξφγξακκα?
Δθφζνλ ν λφκνο δίλεη ζηελ επηρείξεζε ηελ επρέξεηα λα πξνβεί ζε ξχζκηζε ησλ
νθεηιψλ ηεο, ε Βεβαίσζε Ρχζκηζεο Οθεηιψλ δχλαηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηε
θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.

190.

Αλ ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία
εηαηξείεο, νη εηαηξείεο απηέο ζεσξνχληαη σο κε αλεμάξηεηεο
(ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδφκελεο)?
Tν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο
ΤΣΑΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ (Δ.Δ.) ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ
νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ , ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νξίδεη
φηη «Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο κέζσ ελφο
θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ
ζεσξνχληαη επίζεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαζφζνλ αζθνχλ ην ζχλνιν ή
ηκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ ίδηα αγνξά ή ζε φκνξεο αγνξέο». Απφ
ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ζπκπεξαίλνπκε φηη είλαη δπλαηφο ν ραξαθηεξηζκφο
επηρεηξήζεσλ σο κε αλεμάξηεησλ, εθφζνλ απηέο δηαηεξνχλ κία απφ ηηο
ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ακέζσο παξαπάλσ, ζηηο πεξηπηψζεηο α), β), γ) θαη δ)
ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ (3). Παξαθαινχκε επίζεο αλαηξέμηε ζηελ εηδηθή επίζεο
αλάξηεζε ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΣΗ ΤΣΑΗ ηεο ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 6Ηο ΜΑΪΟΤ 2003
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191.

Κεηαηξνπή απφ ΔΞΔ ζε ΑΔ θαη απφ ΑΔ ζε ΔΞΔ
ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο Δ.Π.Δ. ζε Α.Δ. ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηα εμήο: ζα
πξέπεη ζην θαηαζηαηηθφ λα εκθαλίδνληαη φηη α) κεξηδηνχρνο ή κεξηδηνχρνη ηεο
ΔΠΔ πνπ είραλ ην πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ζηελ ΔΠΔ λα είραλ θαηά ηελ
κεηαηξνπή θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέρξη θαη ζήκεξα,
πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ζηελ Α.Δ. β) ε Α.Δ. λα
πξνήιζε θαη λα ιεηηνπξγεί απφ κεηαηξνπή ηεο Δ.Π.Δ. βάζεη ηνπ 2190/20 φπσο
ηζρχεη γ) λα εηζθέξεηαη ζε απηήλ ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
λα ππάξρεη θαζνιηθή αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
ΔΠΔ απφ ηελ Α.Δ. δ) δηαηεξείηαη ην ίδην αληηθείκελν (ή θαη πξνζζήθε
ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ). Μεηαηξνπή απφ Α.Δ. ζε Δ.Π.Δ. δελ είλαη απνδεθηή.

192.

Ρα πξνζχκθσλα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ εθνξία?
Γεδνκέλνπ φηη ε ππ΄ αξηζκφλ 1065606/7222/ΓΔ – Β΄/18-7-2000 Απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β
951/2000) αλαθέξεηαη ζε
«ζπκθσλεηηθά», ζεσξνχκε φηη θαη γηα ηα πξνζχκθσλα ηζρχεη ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο ηνπο ζηηο ζρεηηθέο ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο, φπσο αλαθέξεηαη γηα
ηα ζπκθσλεηηθά ζηε ζειίδα 18 ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο Πξφζθιεζεο Β΄
θαη ζηε ζειίδα 17 ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο Πξφζθιεζεο Γ΄.
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