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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5008064 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ
O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε για το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)
1.2 του Π.Δ 147/2017 (ΦΕΚ 192Α/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
1. 3 Του Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/A/21-09-2015) με θέμα «Διορισμός Πρωθυπουργού»
1.4 Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/2016) με θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
1.5 Του Π.Δ. 22/2018 (ΦΕΚ Ά 37/2018) με θέμα ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
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1.6 Το του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/2016) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
1.7 Της Υ173/4.11.2016 (ΦΕΚ Β΄3610/2016) Απόφασης, «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
1.8 Της Υ197/17.11.2016 (ΦΕΚ Β΄3722/17.11.2016) Απόφασης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση»
1.9 Της Υ34681/27.03.2016 (ΦΕΚ 178/27.03.2015) Απόφασης, «Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού»
1.10 Της με αριθμ. 53684/EΥΘΥ 460 ΥΑ (ΦΕΚ948/29-05-2015) Απόφασης, «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου
5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύει
1.11 Της με αριθμ. 79474/30-12-2014 Υπουργικής Απόφασης περί ορισμού Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
1.12 Των με αριθμ. 75385/15-07-2015 και 32612/21-03-2018 Υπουργικών Αποφάσεων, με θέμα «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Μονάδων «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
2.

Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015)
και ισχύει σήμερα.

3. Τη με αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/ 17.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
(Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου.
5. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων» (ΕΚΕΔ)
6. Την αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217 (1)/08.12.2015 «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014»,
όπως ισχύουν.
7. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ 2014-2020 όπως ισχύει.
8. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ
2014-2020 όπως ισχύουν.
9. Τη με αρ. πρωτ. 7489/10.06.2016 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ με κωδικό ΑΝΑΔ18 (Α/Α ΟΠΣ 1551) προς το
δικαιούχο "Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών", όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 10615/07.04.2017
(ΑΔΑ:7Σ7Ξ465ΧΙ8-Π6Θ) και την αρ. πρωτ.16211/29.11.2017 (ΑΔΑ: 7ΙΞΩ465ΧΙ8-ΘΔ0) πρόσκληση αντίστοιχα.
10. Το με ID 10045/έκδοση 1.0/21.09.2017 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών» προς
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση»
11. Το υπ’ αριθμ. 14815/13.10.2017 έγγραφο της ΕΥΔ προς τον Δικαιούχο για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5008064 (Κωδ. Απόφασης:4712)

Σελίδα 2

ΑΔΑ: Ψ9ΧΒ465ΧΙ8-ΡΩΞ
προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης (Ά Στάδιο Αξιολόγησης).
12. Το

υπ’αριθμ.

2232.14-8/73960/2017/17-10-2017

έγγραφο

του

Δικαιούχου

προς

της

ΕΥΔ

για

την

υποβολή

συμπληρωματικών στοιχείων.
13. Το από 01/11/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ προς τον Δικαιούχο

για την προσκόμιση

συμπληρωματικών στοιχείων προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της πράξης ( ‘Β Στάδιο Αξιολόγησης) .
14. Το υπ’αριθμ. 2232.14-8/84541/2017/24.11.2017 έγγραφο του Δικαιούχου προς της ΕΥΔ στο οποίο αποτυπώνεται ο
χρονοπρογραμματισμός του Δικαιούχου για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.
15. Το υπ’αριθμ.2232.14-8/16686/2018/02-03-2018 έγγραφο του Δικαιούχου για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων
για την ολοκλήρωση του Β Σταδίου Αξιολόγησης της πράξης.
16. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και
ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης (ID 14658/ 24.11.2017) και στο Φύλλο
Αξιολόγησης Πράξης (ID 24442/01.06.2018)τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
17. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 587/06.06.2018 θετική εισήγηση για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Προϊσταμένου της
ΕΥΔ.

Αποφασίζει
την ένταξη της Πράξης «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 20172018» ως εξής:

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση

3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση
3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση
3 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση

Άξονας Προτεραιότητας
2 – ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
5 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Κατηγορία περιφέρειας

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.960.751,94 €

Μετάβαση

593.394,77 €

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

679.783,99 €

Μετάβαση

225.532,50 €

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

81.078,40 €

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):

5008064

2.Δικαιούχος:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

1013001

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η πράξη αναφέρεται στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής
πιστοποίησης 2017-2018, ως κατωτέρω:
* Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΕΣΕΝ/Π-Μ) με έδρα
τον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, παρέχεται η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση – επιμόρφωση σε ναυτικούς προκειμένου να
αποκτήσουν τα αναγκαία προσόντα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητας τους. Με τις
καταρτίσεις επιτυγχάνεται η κατάλληλη προπαρασκευή των υποψηφίων για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχων –
Μηχανικών Α΄ και Β΄ τάξης Ε.Ν., καθώς και η μετεκπαίδευση των διπλωματούχων Πλοιάρχων – Μηχανικών προς παροχή
ειδικών και συμπληρωματικών γνώσεων αναλόγων με τις σημειούμενες μεταβολές και τεχνολογικές εξελίξεις στα εμπορικά
πλοία.
*Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ), με έδρα τον Ασπρόπυργο, παρέχεται η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση – επιμόρφωση σε ναυτικούς
προκειμένου να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά δικαιώματα, όσον αφορά στις Ραδιοεπικοινωνίες Πλοίων
(GMDSS), προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητάς τους.
*Στο ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Ν. (ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της ΑΕΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ), με έδρα τον Ασπρόπυργο, λειτουργούν με τη μορφή επαναλαμβανόμενων κύκλων προγράμματα
κατάρτισης με την κάτωθι μορφή: i. Ειδικό Τμήμα Πλοιάρχων Γ΄ τάξης - Ειδικό Τμήμα Κυβερνητών ii. Ειδικό Τμήμα
Μηχανικών Γ΄ τάξης iii. Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ και ΕΠΑΛ-ΙΕΚ
*Στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ-ΘΑΛ), με έδρα τον
Αγ. Ιωάννη Ρέντη, παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση σε ναυτικούς, μετά από διετή συνολική θαλάσσια υπηρεσία. Μετά
την επιτυχή αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές και αφού συμπληρώσουν τριετή θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνουν την άδεια
θαλαμηπόλου Α΄ τάξης Ε.Ν.
5. Παραδοτέα πράξης:
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα παραδοτέα ανά πακέτο εργασίας:
ΠΕ 1: Κύκλοι σπουδών στο ΚΕΣΕΝ / Π-Μ : Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά κύκλο σπουδών, παρουσιολόγια,
πίνακες αποτελεσμάτων με βαθμολογία.
ΠΕ 2: Κύκλοι σπουδών στο ΚΕΣΕΝ / ΠΗ-ΠΕ : Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά κύκλο σπουδών, παρουσιολόγια,
πίνακες αποτελεσμάτων με βαθμολογία.
ΠΕ 3: Κύκλοι σπουδών στα Ειδικά Τμήματα Πλοιάρχων-Μηχανικών ΄Γ Τάξης και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. : Ωρολόγιο
πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά κύκλο σπουδών, παρουσιολόγια, πίνακες αποτελεσμάτων με βαθμολογία.
ΠΕ 4: Κύκλοι σπουδών στο ΔΣΕΝ/ΜΕΤ-ΘΑΛ : Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά κύκλο σπουδών, παρουσιολόγια,
πίνακες αποτελεσμάτων με βαθμολογία.
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων/unemployed,
including long-term unemployed
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων/unemployed,
including long-term unemployed
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων/unemployed,
including long-term unemployed

CO01

CO01

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

Αριθμός

Αριθμός

1.490

578

Αριθμός

Μετάβαση

622

Μακροχρόνια άνεργοι

Αριθμός

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

894

Μακροχρόνια άνεργοι

Αριθμός

Μετάβαση

373

CO02

Μακροχρόνια άνεργοι

Αριθμός

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός

T4854

Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός

CO01

CO02

CO02

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

347

894

347

Μετάβαση

37

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2017.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2019.

9.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/09/2017.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ

3.540.541,60 €

3.540.541,60 €

ii. ΦΠΑ

0,00 €

0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

3.540.541,60 €

ΣΥΝΟΛΑ

3.540.541,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

3.540.541,60 €

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00 €

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

3.540.541,60 €

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
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10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 3.540.541,60 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε
3.540.541,60 €
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
ΚΩΔ. ΣΑ

(ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

Ε3891

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

συνεχίζει να πληρώνει
την πράξη)

2018ΣΕ38910001

-

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΕΝΕΡΓΙΩΝ

ΝΑΙ

0,00 €

3.540.541,60 €

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.
12. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 3.540.541,60 €.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους
όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την
πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

O Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών
Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Ιωαννίδης Γιώργος

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5008064 (Κωδ. Απόφασης:4712)
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Συνημμένα:


Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης



Έντυπο Ι :Ερωτηματολόγιο Έναρξη



Έντυπο ΙΙ : Ερωτηματολόγιο Λήξη

Κοινοποίηση:
1.

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα

2.

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα

3.

Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Ακτή Βασιλειάδη, ΠΥΛΕΣ Ε1-Ε2, 18510 Πειραιάς

4.

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπόψη Προϊσταμένης κας Αθ. Φωκά, Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, 18510, Πειραιάς

5.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες
Ε1-Ε2, 18510, Πειραιάς

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΚΤ
2. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ
3. Γραφείο Υποδιευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
4. Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Α1.1, Β1.2
5. Μονάδα Α, Γ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5008064 (Κωδ. Απόφασης:4712)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 20172018» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :
1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
i.

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες
συμβάσεις, τη αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση
και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
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i.

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα
ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων
υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της
πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται
σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών.
Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο
προϋπολογισμός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο ΠΔΕ, μετά από σχετικό αίτημα της
ΔΑ προς τη ΔΔΕ. Συνεπώς,


Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης
νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση
υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή
της ΔΑ και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη
δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.



Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την
επιτήρηση του δικαιούχου από τη ΔΑ και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός
συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης.

ii. Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με
βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων
του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.
iii. Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για τις διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και
τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να
υποβάλλει αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί
την απόφαση αυτεπιστασίας.
iv. Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που
αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
v. Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
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έγγραφα

προγραμματισμού

και

υλοποίησης

που

απαιτούνται

για

τη

χρηματοοικονομική

διαχείριση,

την

παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την
αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της πράξης.
vi.

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα
με το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των
Πληροφοριακών Συστημάτων του με το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

vii. Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην
παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
viii. Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει
πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων
συμμετεχόντων (microdata), όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των
δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών
και των δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους
διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
Δομές φροντίδας παιδιών κα).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
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i.

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο
της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να
εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά
τους.

ii.

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π μέσω των
Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

iii.

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και στην
Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που
παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’
αποκοπή ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της
πράξης στην τελική αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο
δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών
από την ολοκλήρωσή της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το
ποια χρονική στιγμή προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν
ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά
έσοδα που παρήχθησαν άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής
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που υποβάλλει ο δικαιούχος.
4.
i.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ
Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος
υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii.

Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα
τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

5.
i.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη
της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη,
ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία
της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

ii.

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και
ειδικότερα:
α) Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε
ορατό σημείο από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.
β) Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το
κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού
(ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με
την αναφορά στην Ένωση, και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.
γ) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή,
ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από
την Ένωση.
δ) Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση
πινακίδων ή πλακών.
ε) Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σχετικά με τη
συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω
ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση
της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
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6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την

i.

ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά
έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών ή τριών (3) ετών, στην
περίπτωση πράξεων επιλέξιμης δαπάνης που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, από την 31 Δεκεμβρίου που
ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη. Τα ανωτέρω στοιχεία και
δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των
πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή

ii.

που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

7.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ
Αφορά τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ για τις οποίες απαιτείται η συλλογή δεδομένων μεμονωμένων
συμμετεχόντων (microdata) μέσω των ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι
συμμετέχοντες κατά την είσοδο και έξοδό τους από τις πράξεις. Οι δικαιούχοι των εν λόγω πράξεων, πέραν των γενικών
υποχρεώσεων δικαιούχων (Παράρτημα Ι), αναλαμβάνουν επιπλέον την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:
Α. Χρονικό Πλαίσιο υποβολής στοιχείων στο ΟΠΣ
1.

Να υποβάλλουν στο ΟΠΣ το σύνολο όλων των συλλεχθέντων απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου για
κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα, το αργότερο εντός 3 μηνών από την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων,
αντίστοιχα.

2.

Να υποβάλλουν το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης σε ετήσια βάση (31 Ιανουαρίου έκαστου έτους).

Β. Συλλογή δεδομένων
1

Να εξασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους σε
ό,τι αφορά την απαιτούμενη ορθή συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου/ απογραφικού δελτίου και
ειδικότερα για τους σκοπούς για τους οποίους τηρούνται τα δεδομένα τους, καθώς και για τις ρυθμίσεις που
εφαρμόζονται για την προστασία τους από τους φορείς που τα επεξεργάζονται.

2

Να εξασφαλίσουν ότι κάθε συμμετέχων/ωφελούμενος συμπλήρωσε απογραφικό δελτίο εισόδου, κατά την
έναρξη συμμετοχής του (είσοδο) στην πράξη και απογραφικό δελτίο εξόδου κατά την έξοδό του από αυτήν. Ως
είσοδος στην πράξη (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η πρώτη ημέρα συμμετοχής των ωφελούμενων στο
πρόγραμμα κατάρτισης. Ως έξοδος από την πράξη (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η τελευταία
ημέρα εξετάσεων των ωφελούμενων, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα κατάρτισης.Η συλλογή των
απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
διενεργείται από τον Δικαιούχο.

3

Να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμπλήρωση
των απογραφικών δελτίων με πληρότητα και εγκυρότητα σε όλα τα πεδία, πριν την υποβολή τους στο ΟΠΣ.

4

Να διατηρούν τα δεδομένα/απογραφικά δελτία στο σύστημα πρώτης καταχώρησης που είναι εγκατεστημένο
στον Δικαιούχο για διάστημα δύο (2) ετών από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των
λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 20..-20..»
ΕΝΤΥΠΟ Ι – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αγαπητέ κύριε/ κυρία,
Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 20..-20..», το οποίο παρακολουθείτε.

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για
όλους τους ωφελούμενους γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.
Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’) για το σκοπό της
παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για
το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα
δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση/συνεργασία σας.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 20..-20..»
ΕΝΤΥΠΟ Ι - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

1.

ΕΠΩΝΥΜΟ:

2.

ΟΝΟΜΑ:

3.

ΑΦΜ:

4.

ΑΜΚΑ:

5.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
(ΗΜ/ΜΗΝ/ΕΤΟΣ):

6.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

7.

Τ.Κ.:

8.

ΔΗΜΟΣ:

9.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

10. EMAIL:
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕ
ΜΟΡΦΗ
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ:

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώνοντας ένα x.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με ό,τι ίσχυε κατά την είσοδό σας στο
πρόγραμμα, δηλ. κατά την ημερομηνία που ξεκινήσατε το πρόγραμμα «Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή
επαγγελματικής πιστοποίησης 20..-20..». Συνεπώς όλα τα δεδομένα σας για την ηλικία σας, την εργασιακή σας κατάσταση,
το εκπαιδευτικό σας επίπεδο, το είδος του νοικοκυριού στο οποίο διαμένετε και την κοινωνική ομάδα στην οποία ενδεχομένως
ανήκετε, θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση που είχατε την ημέρα που ξεκινήσατε το
πρόγραμμα.
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A.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α1. Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
(συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν
εργάζονται)
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α1.1 Είμαι 25 ετών και άνω και εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ και διάστημα ανεργίας πάνω από δώδεκα (12) συνεχείς μήνες; (>12
μήνες)
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α1.2 Είμαι κάτω των 25 ετών, εγγεγραμμένος άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ και διάστημα ανεργίας πάνω από έξι (6) συνεχείς μήνες
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2. Είμαι εργαζόμενος/νη ή αυτοαπασχολούμενος/νη
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1 Απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.1 Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου
χρόνου
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.2 Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου
χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.3 Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου
χρόνου
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.4 Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου
χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.5 Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.6 Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.2 Απασχολούμαι στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.2.1 Απασχολούμαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
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Α2.2.2 Απασχολούμαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.2.3 Απασχολούμαι ως Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.3 Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]

Επεξήγηση: α) όσοι έχουν δική τους επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν
έχουν πωλήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες ή κέρδη (περιλαμβάνονται δηλ. και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν δραστηριότητα), β) άτομα που βρίσκονται
σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ έχουν παραγγείλει ή αγοράσει εξοπλισμό) και γ)
όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή όσοι εργάζονται σε
οικογενειακή επιχείρηση και δεν αμείβονται αλλά ζουν μαζί στο ίδιο νοικοκυριό – δηλ.
συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων.
Α2.4 Σχέση εργασίας (άλλη) που δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α3. Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες
(Δεν είμαι ούτε εγγεγραμμένος/νη
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος/νη)

άνεργος/η

στον

ΟΑΕΔ,

ούτε

[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α3.1 Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά
αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ
Α.3.1.1 Είμαι 25 ετών και άνω και πριν την είσοδό μου στο πρόγραμμα αναζητούσα
εργασία πάνω από δώδεκα (12) συνεχείς μήνες (>12)
Α3.1.2 Είμαι κάτω των 25 ετών, και πριν την είσοδό μου στο πρόγραμμα αναζητούσα
εργασία πάνω από έξι (6) συνεχείς μήνες (>6 μήνες)
Α3.2 Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος, δεν αναζητώ εργασία
Β. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
Β. Συμμετέχετε σήμερα σε κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή διά
βίου μάθησης, επιδοτούμενο ή μη ; Αν ναι, σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω
κατηγορίες ανήκετε
Επεξήγηση 1: Η ερώτηση αφορά τη συμμετοχή σας σε κάποιο άλλο πρόγραμμα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου μάθησης τη χρονική στιγμή πριν την είσοδο σας
σε αυτήν την πράξη του ΕΚΤ
Επεξήγηση 2: η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης εννοεί μαθητές
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση
στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά
ασκούμενους σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε
προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη
επαγγελματική
κατάρτιση,
γενική
εκπαίδευση
ενηλίκων,
επαγγελματικό
προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές
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Σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού,
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.
Β1. Μαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Β2. Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε ΙΕΚ ή σε Κολλέγιο ή
σε Σχολές που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του Υπουργείου Παιδείας,
όπως π.χ. η Ναυτική Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές κλπ.
Β3. Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης (π.χ. ΚΕΚ)
Β4. Είμαι φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης
Β5. Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή (ως φοιτητής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, τουριστικών σχολών, Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού κλπ)
Β6. Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/ια Διδάκτωρ
Γ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
Σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε (την κατηγορία που αντιστοιχεί στο ανώτερο
επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε)
Γ.1 Δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο
Γ.2 Απόφοιτος /η Δημοτικού Σχολείου
Γ.3 Aπόφοιτος/η Γυμνασίου ή ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Γ.4 Απόφοιτος/η Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού)
Γ.5 Απόφοιτος/η ΙΕΚ ή ιδιωτικού Κολλεγίου ή Σχολών που εποπτεύονται από άλλα
Υπουργεία (Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ)
Γ.6 Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ
Γ.7 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Γ.8 Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
Δ. ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
Δ.1 Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;
Επεξήγηση 1: Το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα άτομο ή από
περισσότερα, όχι κατ’ ανάγκη συγγενικά, που μένουν κάτω από την ίδια στέγη και
μοιράζονται τα έξοδα του νοικοκυριού ή καθημερινές ανάγκες. Από την έννοια του
νοικοκυριού εξαιρούνται οι συλλογικές κατοικίες όπως πχ ιδρύματα, νοσοκομεία,
γηροκομεία, φυλακές, αναμορφωτήρια, στρατιωτικές μονάδες, κτλ.
Επεξήγηση 2: Εννοούνται τα νοικοκυριά που όλα τα μέλη τους
(συμπεριλαμβανομένων και εσάς των ιδίων) είναι άνεργα, εγγεγραμμένα ή μη
εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ, αναζητούντες ή μη αναζητούντες εργασία,
συμπεριλαμβανομένων παιδιών και συνταξιούχων, κάθε ηλικίας.
Επεξήγηση 3: Στην περίπτωση που είστε ανύπανδροι φοιτητές κάτω των 25 ετών, δεν
εργάζεστε και διαμένετε σε προσωρινά νοικοκυριά, τότε νοικοκυριό κατά την έννοια
της ερώτησης θεωρείται η μόνιμη κατοικία σας, δηλ. η κατοικία/νοικοκυριό των γονιών
σας. Συνεπώς, αν κανείς από τους γονείς σας δεν εργάζεται, στην ερώτηση αυτή
απαντάτε «ναι».

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5008064 (Κωδ. Απόφασης:4712)

Σελίδα 16

ΑΔΑ: Ψ9ΧΒ465ΧΙ8-ΡΩΞ
Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» παρακαλούμε απαντήστε και την ερώτηση Δ.2
Εάν απαντήσατε «ΟΧΙ» παρακαλούμε προχωρήστε στην ερώτηση Δ.3
Δ.2 Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν
εργάζεται;
Επεξήγηση: Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών και β) οι
ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών που δεν εργάζονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στον ΟΑΕΔ και ζουν τουλάχιστον με τον ένα από τους 2 γονείς τους γ) οι ενήλικες
κάτω των 25 ετών που είναι φοιτητές, ανύπανδροι, δεν εργάζονται και ζουν
προσωρινά σε άλλο νοικοκυριό, θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο νοικοκυριό
των γονιών τους κατά την έννοια της ερώτησης.
Δ.3 Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;
Επεξήγηση 1: Εννοείται το νοικοκυριό που αποτελείται από έναν ενήλικα (άνω των 18
ετών) με ένα ή περισσότερα συντηρούμενα τέκνα.
Επεξήγηση 2: Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών και β) οι
ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών που δεν εργάζονται ούτε είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στον ΟΑΕΔ και ζουν τουλάχιστον με έναν από τους δύο γονείς τους γ) οι ενήλικες
κάτω των 25 ετών που είναι φοιτητές, ανύπανδροι, δεν εργάζονται και ζουν
προσωρινά σε άλλο νοικοκυριό, θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο νοικοκυριό
των γονιών τους κατά την έννοια της ερώτησης.
Δ.4 Eχει γεννηθεί ένας ή και οι δύο γονείς σας στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε
χώρα, εντός ή εκτός της ΕΕ).;
Παρακαλούμε συμπληρώστε εάν ανήκετε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικές ή ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες: (εάν ανήκετε σε περισσότερες από μία κατηγορίες, παρακαλούμε συμπληρώστε
αντίστοιχα).
Δ.5 Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης
Δ.6 Ρομά
Επεξήγηση: Τσιγγάνοι που ομιλούν τη γλώσσα Ρομανί, διαβιούν εντός των
γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και είναι πολίτες της Ε.Ε.
Δ.7 Μετανάστες
Επεξήγηση : Μετανάστης είναι ο αλλοδαπός που διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα, για
διάστημα άνω του έτους με άδεια διαμονής που του παρέχει πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που
διαμένουν στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ως συντηρούμενα μέλη)
Δ.8 Πρόσφυγες /Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας/Aιτούντες άσυλο ή
αιτούντες διεθνή προστασία /ασυνόδευτοι ανήλικοι
Eπεξήγηση 1: Πρόσφυγες είναι οι Αλλοδαποί ή ανιθαγενείς που τους έχει χορηγηθεί
από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής
προστασίας.
Επεξήγηση 2: Αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνή προστασία: Αλλοδαποί ή
ανιθαγενείς που τους έχει δοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή «δελτίο αιτήσαντος
άσυλο αλλοδαπού» ή ««δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία»
Επεξήγηση 3: Ασυνόδευτοι ανήλικοι Είναι τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών, τα
οποία φθάνουν στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα υπεύθυνο για τη
φροντίδα τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική και για όσο χρόνο
κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά τους ή οι ανήλικοι
που εγκαταλείπονται ασυνόδευτοι μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα.
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Δ.9 Απεξαρτημένα άτομα / άτομα υπό απεξάρτηση
Επεξήγηση: Τα άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, που έχουν
ολοκληρώσει με επιτυχία εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα σωματικής
και ψυχικής απεξάρτησης.
Δ.10 Φυλακισμένοι/Αποφυλακισμένοι
Επεξήγηση Φυλακισμένοι: τα άτομα που εκτίουν ποινές ή μέτρα που συνεπάγονται
στέρηση της ελευθερίας τους σύμφωνα με απόφαση ποινικής δικαστικής αρχής. Οι
αποφυλακισμένοι είναι τα άτομα που έχουν αποφυλακιστήριο.
Δ.11 Άτομα με Αναπηρία με πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Επεξήγηση: Σύμφωνα με το Ν.4331/2015, το ΚΕ.Π.Α. εξασφαλίζει ενιαία υγειονομική
κρίση για τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των
ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των
ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας.
Δ.12 Άτομα με Αναπηρία χωρίς πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Δ.13 Άστεγος ή άτομο που έχει αποκλειστεί από τη στέγαση
Επεξήγηση: Tα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται
πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή
παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει
τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Συμπεριλαμβάνονται ιδίως αυτοί
που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη
προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε
ακατάλληλα καταλύματα . Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι γυναίκες που φιλοξενούνται
σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και οι ενήλικες που φιλοξενούνται σε Δομές
Παιδικής Προστασίας και οι οποίοι δεν σπουδάζουν.
Δ.14 Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Επεξήγηση: Τα άτομα που λαμβάνουν το εν λόγω εισόδημα στη βάση των όρων και
προϋποθέσεων εφαρμογής της ισχύουσας Κ.Υ.Α. αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014
(ΦΕΚ 3018 Β- 07.11.2014).

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5008064 (Κωδ. Απόφασης:4712)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 20..-20..»
ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αγαπητέ κύριε/ κυρία,
Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 20..-20..», στο οποίο συμμετείχατε.
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους τους ωφελούμενους γι’ αυτό παρακαλούμε
για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.
Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’) για το σκοπό της παρακολούθησης του
προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και
αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11,12
και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα
δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση/συνεργασία σας.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
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ΑΔΑ: Ψ9ΧΒ465ΧΙ8-ΡΩΞ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 20..-20..»
ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠαρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

12. ΕΠΩΝΥΜΟ:
13. ΟΝΟΜΑ:
14. ΑΦΜ:
15. ΑΜΚΑ:
16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
17. Τ.Κ.:
18. ΔΗΜΟΣ:
19. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
20. EMAIL:
21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ:

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώνοντας ένα x.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με ό,τι ίσχυε μετά την ημερομηνία λήξης
συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και σε διάστημα έως τέσσερις (04) εβδομάδες μετά. Συνεπώς όλα τα δεδομένα σας για
την ηλικία σας, την εργασιακή σας κατάσταση, το εκπαιδευτικό σας επίπεδο, το είδος του νοικοκυριού στο οποίο διαμένετε και
την κοινωνική ομάδα στην οποία ενδεχομένως ανήκετε, θα πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και την
κατάσταση που είχατε την ημέρα που τελειώσατε το πρόγραμμα.

B.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5008064 (Κωδ. Απόφασης:4712)
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α1. Είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
(συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικά εργαζόμενοι για το διάστημα που δεν
εργάζονται)
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2. Είμαι εργαζόμενος/νη ή αυτοαπασχολούμενος/νη
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]

Επεξήγηση: Θα συμπληρώνεται ως «ΝΑΙ» μόνο στην περίπτωση που μετά την έξοδο
από το πρόγραμμα (αποναυτολόγηση) και εντός τεσσάρων (04) εβδομάδων είστε
εργαζόμενος/νη ή αυτοαπασχολούμενος/νη.
Α2.0 Αν έχετε απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση Α2, η θέση απασχόλησης που κατέχετε
συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

Α2.1 Απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.1 Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου
χρόνου
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.2 Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου
χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.3 Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου
χρόνου
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.4 Απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου
χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.5 Απασχολούμαι με εκ περιτροπής απασχόληση
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.1.6 Απασχολούμαι αμειβόμενος/η με εργόσημο
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.2 Απασχολούμαι στο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.2.1 Απασχολούμαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5008064 (Κωδ. Απόφασης:4712)
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Α2.2.2 Απασχολούμαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.2.3 Απασχολούμαι ως Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α2.3 Είμαι αυτοαπασχολούμενος/η
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Επεξήγηση: α) όσοι έχουν δική τους επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν
έχουν πωλήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες ή κέρδη (περιλαμβάνονται δηλ. και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν δραστηριότητα), β) άτομα που βρίσκονται
σε φάση έναρξης επαγγέλματος (π.χ έχουν παραγγείλει ή αγοράσει εξοπλισμό) και γ)
όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και αμείβονται ή όσοι εργάζονται σε
οικογενειακή επιχείρηση και δεν αμείβονται αλλά ζουν μαζί στο ίδιο νοικοκυριό – δηλ.
συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων.
Α2.4 Σχέση εργασίας (άλλη) που δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω
[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α3. Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες
(Δεν
είμαι
ούτε
εγγεγραμμένος/νη
εργαζόμενος/αυτοαπασχολούμενος/νη)

άνεργος/η

στον

ΟΑΕΔ,

ούτε

[ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ-ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ]
Α3.1 Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στον ΟΑΕΔ, ούτε εργάζομαι, αλλά
αναζητώ εργασία και είμαι άμεσα διαθέσιμος να εργαστώ
Α3.2 Δεν εργάζομαι, δεν είμαι εγγεγραμμένος άνεργος, δεν αναζητώ εργασία
Β. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
Β. Μετά την ημερομηνία λήξης συμμετοχής σας σε αυτό το πρόγραμμα, συμμετέχετε
σε κάποιο άλλο πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή διά βίου μάθησης,
επιδοτούμενο ή μη; Αν ναι, σημειώστε σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες
ανήκετε.
Επεξήγηση: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης εννοεί μαθητές
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση
στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά
ασκούμενους σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε
προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη
επαγγελματική
κατάρτιση,
γενική
εκπαίδευση
ενηλίκων,
επαγγελματικό
προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές
Σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού,
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.
Β0. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή δια βίου μάθησης στο οποίο συμμετέχετε,
συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

Επεξήγηση: Να απαντηθεί από όσους έχουν απαντήσει ΝΑΙ σε κάποια από τις ερωτήσεις Β1-Β6.
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Β1. Μαθητής/τρια πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο. Συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)
Β2. Σπουδαστής/τρια σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε ΙΕΚ ή σε Κολλέγιο ή
σε Σχολές που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός του Υπουργείου Παιδείας,
όπως π.χ. η Ναυτική Ακαδημία, Τουριστικές Σχολές κλπ.
Β3. Συμμετέχων/ουσα σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης (π.χ. ΚΕΚ)
Β4. Είμαι φοιτητής/τρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης
Β5. Συμμετέχω σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με αμοιβή (ως φοιτητής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστής ΙΕΚ, τουριστικών σχολών, Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού κλπ)
Β6. Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/ια Διδάκτωρ
Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ε.1 Αποκτήθηκε εξειδίκευση μετά την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα (πιστοποιητικό,
δίπλωμα, πτυχίο κοκ);
[ΜΗ ΕΦΑΝΙΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ. Θα συμπληρώνεται με ευθύνη του
Δικαιούχου και θα λογίζεται ως «ΝΑΙ» στην περίπτωση που ο ωφελούμενος πέτυχε
στις γραπτές εξετάσεις του κύκλου κατάρτισης, σύμφωνα με τους πίνακες
αποτελεσμάτων, ενώ ως «ΟΧΙ» σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.]

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή
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