
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ: “ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ”) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.660,00 € (0,00 € Φ.Π.Α.) 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ  2020 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 

Υπ’ αριθ.: 2 /2020 

 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Αρ.  Μελέτης: 2/2020 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ””  

 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 
     Με την παρούσα μελέτη, ο Δήμος Ηράκλειας πρόκειται να προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό για 

την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών 

δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Ηράκλειας” στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης  

“Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Ηράκλειας” 

(Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”), η οποία εντάχθηκε προς χρηματοδότηση με την αριθ. 

Πρωτ.: 374/24.1.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.  

     Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης, ο Δήμος Ηράκλειας θα 

προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης CPV: 

80521000-2 Υπηρεσίες Προγραμμάτων Κατάρτισης, που θα αφορά στην ανάδειξη παρόχου για την 

υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης για ΡΟΜΑ συμπεριλαμβανομένης πιστοποίησης με 

στόχο να επιτευχθεί η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η κατά το 

δυνατόν καλύτερη ενσωμάτωσή τους εντός του κοινωνικού ιστού και η ανταπόκρισή τους στις 

απαιτήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας, ως ακολούθως: 

 ένα (1) πρόγραμμα  κατάρτισης ‘ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ’, για 10 άτομα, 

διάρκειας 250 ωρών, το οποίο  θα εμπερικλείει τα βασικά πεδία ανάπτυξης γνώσεων, 

προσαρμοσμένα σε επίπεδο ανάλογο με το γλωσσικό επίπεδο και τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων, ώστε να οδηγούν στα αντίστοιχα επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως αυτά ορίζονται 

από το ΚΕΓ, Α1, Α2, Β1 ή Β2,  

 ένα (1) πρόγραμμα  κατάρτισης ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ’, για 26 άτομα, 

διάρκειας 100 ωρών, το οποίο θα οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού στην Χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επιπέδου ‘στοιχειώδες’. 

Ομάδα-στόχος της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης είναι 36 άνεργοι εγγεγραμμένοι ΡΟΜΑ στο 

μητρώο του ΟΑΕΔ του Δήμου Ηράκλειας.  

 

     Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη αποτελεί τμήμα του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την 

κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ στον Δήμο Ηράκλειας και εντάσσεται στις προτεραιότητες “Εκπαίδευση” 

και ‘Προώθηση στην Απασχόληση’, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής. 

Γενικός στόχος είναι η παρέμβαση σε πολλά επίπεδα για την ποσοτική βελτίωση της απασχόλησης, 



δηλαδή την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, καθώς και την ποιοτική, δηλαδή 

την απόκτηση ή βελτίωση επαγγελματικών προσόντων, την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας 

και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.  

  

     Η μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.660,00 € 

(με 0,00 € Φ.Π.Α.). Σημειώνεται ότι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης απαλλάσσεται από τον 

Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.  

   

    Η δαπάνη της παροχής υπηρεσιών θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της συγχρηματοδοτούμενης 

πράξης.  

 

 

Ηράκλεια, 17/06/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                      

Η  Αν. Προϊσταμένη  του Αυτοτελούς Τμήματος                 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού                                

 
Η Συντάξασα 

 

 

 

ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ        ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Αρ.  Μελέτης: 2/2020 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ””  

 

 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
     Η παροχή υπηρεσιών αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης συμπεριλαμβανομένης 

πιστοποίησης με ωφελούμενους 36 άνεργους εγγεγραμμένους ΡΟΜΑ στο μητρώο του ΟΑΕΔ του 

Δήμου Ηράκλειας, ως ακολούθως: 

Α/Α  

προγράμματος 
κατάρτισης  

Στοιχεία προγράμματος Χαρακτηριστικά κατάρτισης 

1 

Αντικείμενο Κατάρτισης ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Αριθμός καταρτιζομένων 10 

Διάρκεια Προγράμματος 250 ώρες 

2 

Αντικείμενο Κατάρτισης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Αριθμός καταρτιζομένων 26 

Διάρκεια Προγράμματος 100 ώρες 

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα παραπάνω, το φυσικό αντικείμενο αφορά στο σύνολο 5100 

ανθρωποώρες κατάρτισης, (10 ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν για 250 ώρες ο καθένας και 26 

ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν για 100 ώρες ο καθένας). Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των 

προγραμμάτων κατάρτισης περιγράφεται αναλυτικά στο σχέδιο δράσης.  

 

 

     Η παροχή υπηρεσιών πρόκειται να ανατεθεί με συνοπτικό διαγωνισμό σε ανάδοχο, σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.4412/2016, καθώς και των αλλαγών του που 

υπαγορεύει ο Ν. 4605/2019, άρθρο 43.  

 

     Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών.  

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     Όπως αναφέρθηκε,  ο Δήμος Ηράκλειας θα προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών 

επαγγελματικής κατάρτισης CPV: 80521000-2 Υπηρεσίες Προγραμμάτων Κατάρτισης, που θα αφορά 

στην ανάδειξη παρόχου για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης συμπεριλαμβανομένης 

πιστοποίησης, ως ακολούθως: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1 
ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

250 ώρες 10 

2 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

100 ώρες  26 

 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του κάθε προγράμματος, το πρόγραμμα ‘ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ’ θα εμπερικλείει τα ακόλουθα βασικά πεδία ανάπτυξης γνώσεων, 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων ώστε να οδηγούν στα αντίστοιχα επίπεδα 

γλωσσομάθειας, όπως αυτά ορίζονται από το ΚΕΓ, Α1, Α2, Β1 ή Β2: 

 

o Κατανόηση προφορικού λόγου 

o Κατανόηση γραπτού λόγου 

o Παραγωγή γραπτού λόγου 

o Παραγωγή προφορικού λόγου 

o Καταστάσεις Επικοινωνίας 

o Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι 

o Καθημερινή ζωή 

o Λεξιλόγιο 

o Φωνητική 

o Κοινωνιοπολιτισμική Ικανότητα 

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ’ θα οδηγεί σε απόκτηση 

πιστοποιητικού στην Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επιπέδου 

‘στοιχειώδεις’, συνεπώς θα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:   

 

o Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων 

o Πλοήγηση στον ιστό και επικοινωνία (browser – outlook) 

o Επεξεργασία κειμένου (word)  

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει και θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες 

δεξιότητες» που αφορούν ‘Τεχνικές αναζήτησης εργασίας’, ‘Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία’ και 

‘Βασικές αρχές εργατικού δικαίου’, ενώ για το πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ‘Εκμάθηση της 

Ελληνικής Γλώσσας’ το οποίο δεν προβλέπει εκπαιδευτικές ενότητες σε Τ.Π.Ε, θα περιλαμβάνεται και 

ενότητα ‘Χρήση εφαρμογών Η/Υ’. 



Εξειδίκευση των όρων υλοποίησης που ακολουθούν, θα περιληφθεί στους όρους της προκήρυξης με 

την σύμφωνη γνώμη, εφόσον απαιτείται, της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Ως πάροχος της υπηρεσίας νοείται:  

Α) Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος 

σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, 

άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου 2 και 

Β) Κάθε πάροχος κατάρτισης θα πρέπει στη δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση να (1) έχει 

εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος 

Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους»  

Γ)) να διαθέτει «ΙΔΙΑ» αδειοδοτημένη Δομή/ές με αίθουσα/ες Πληροφορικής στο δήμο Ηράκλειας, 

στις οποίες υλοποιείται η δράση. 

Δ) να διαθέτει αίθουσα πληροφορικής δυναμικότητας τουλάχιστον 26 ατόμων και να  διαθέτουν ένα 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά ωφελούμενο. 

 

 
Οι ομάδες ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στην κατάρτιση - πιστοποιημένη εκπαίδευση θα 

οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να εντάξει σε τμήματα τους 

ωφελούμενους που η Αναθέτουσα Αρχή θα του υποδείξει καθώς επίσης και να τηρήσει πλήρες αρχείο 

των προσωπικών στοιχείων τους, με σκοπό την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης. 

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις 

τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, συνδέοντας το αντικείμενο κατάρτισης με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των ωφελουμένων και αναπτύσσοντας κριτικό τρόπο σκέψης και ενεργή συμμετοχή των 

καταρτιζόμενων. Οι εκπαιδευτικοί όροι που πρέπει να λάβει υπόψη ο Ανάδοχος είναι οι κάτωθι: 

1. Σε όλα τα τμήματα κατάρτισης θα είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των ενδεικτικών ενοτήτων που 

αναφέρονται παραπάνω. 

2. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις έξι ώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. 

3. Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης να χορηγούνται στους συμμετέχοντες νερό, 

καφές και τυχόν εδέσματα. 

4. Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να διακόπτονται σε εορταστικές περιόδους, Χριστουγέννων, 

Πάσχα, επίσημων αργιών και διακοπών ή/και σε εξαιρετικές, έκτακτες περιπτώσεις με 

απαραίτητη ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση εκείνη 

όπου ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει την υλοποίηση του προγράμματος για 

συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, απαιτείται η υποβολή 

αιτιολογημένου αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

5. Προγράμματα κατάρτισης δεν θα λαμβάνουν χώρα επίσης κατά τις Κυριακές. 



6. Η παρουσία και η συμμετοχή των καταρτιζομένων είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης 

πιστοποιημένης εκπαίδευσης. 

7. Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, η άντληση των απαιτούμενων εκπαιδευτών πραγματοποιείται, 

όπου αυτό προβλέπεται και είναι εφικτό, από το «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Επιτρέπεται η αντικατάσταση των εκπαιδευτών κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, μόνον εφ’ όσον οι αναπληρωτές εκπαιδευτές 

αντλούνται από το «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 

φέρουν αντίστοιχο ΣΤΕΠ. Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπονται μόνο όταν δεν 

υπάρχει δυνατότητα άντλησης εκπαιδευτών από το «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αντίστοιχου ΣΤΕΠ, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση και με 

τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 

 

Για τη συγκρότηση των τμημάτων θα υποβληθούν τα κάτωθι:  

 Υποβολή Δήλωσης Έναρξης Τμήματος / Προγράμματος Κατάρτισης  

 Στοιχεία Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης:  

- Αύξων αριθμός τμήματος  

- Τίτλος προγράμματος κατάρτισης  

- Στοιχεία του τόπου διεξαγωγής  

- Στοιχεία του Υπευθύνου Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης  

- Ημερομηνία έναρξης & λήξης του Τμήματος Κατάρτισης  

 Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες και 

ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων  

 Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουμένων στο τμήμα/πρόγραμμα κατάρτισης, η οποία θα 

περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων 

 Κατάσταση των εκπαιδευτών του προγράμματος κατάρτισης και των αναπληρωτών τους, η 

οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτών, που είναι πιστοποιημένοι 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  

 Εκπαιδευτικό υλικό – δελτίο παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού 

 Βεβαιώσεις παρακολούθησης (ολοκλήρωσης) προγράμματος   

 Έκθεση υλοποίησης – αξιολόγησης προγράμματος   

 Απογραφικά δελτία εισόδου – εξόδου ωφελουμένων στην πράξη (microdata) 

 Συμφωνητικό παρόχου κατάρτισης με φορέα πιστοποίησης 

 Σχήμα πιστοποίησης  

 Πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης  

 Αποτελέσματα διαδικασίας πιστοποίησης 

 Πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτήτων  

 Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις  



Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και για κάθε 

Τμήμα Κατάρτισης, να τηρεί ημερήσιο παρουσιολόγιο ωφελουμένων και εκπαιδευτών.   

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση που τροποποιεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

οποιοδήποτε από τα στοιχεία των Δηλώσεων Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης να 

υποβάλει αμέσως στην Αναθέτουσα Αρχή  αίτημα/δήλωση τροποποίησης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, σε κάθε στάδιο υλοποίησης και παρακολούθησης να ζητήσει 

συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση, για την παρακολούθηση της δράσης. Σε 

κάθε περίπτωση και σε όλα τα στάδια η Αναθέτουσα Αρχή  δύναται με παρατηρήσεις να υποδείξει 

στον Ανάδοχο τα απαιτούμενα για την ορθή υλοποίηση της δράσης.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα με την παρούσα, να 

συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που 

τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση και να διαθέτει το φάκελο 

της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για 

τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει. Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του 

υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.  

 

Στον φάκελο που πρέπει να τηρεί ο Ανάδοχος για κάθε Τμήμα Κατάρτισης που θα υλοποιήσει στο 

πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

 

Στοιχεία των καταρτιζομένων, όπως:  

 Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων  

 Τις πρωτότυπες συμβάσεις (ένα εκ των τριών πρωτότυπων αντιτύπων που υπογράφονται) μεταξύ 

ωφελούμενων και Αναδόχου  

 Τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο. 

 Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως:  

- Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα  

- Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και αποδεικτικό παραλαβής του από τους ωφελούμενους  

- Παρουσιολόγια θεωρητικής κατάρτισης  

- Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών  

- Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το αντικείμενο κατάρτισης  

- Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ένταξη στο εισαγωγικό ή Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ ή σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ  

 Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου προγράμματος κατάρτισης:  

- Δαπάνες Διατροφής Καταρτιζομένων  

- Παραστατικά αμοιβών εκπαιδευτών και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους  

- Παραστατικά αμοιβής φορέα πιστοποίησης  

- Αποδεικτικά στοιχεία καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος: καταστάσεις επιλέξιμων 

ωφελουμένων, δικαιολογητικά καταβολής επιδόματος 



 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε στοιχείο οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να αναγράφονται πλήρως τα 

στοιχεία του προγράμματος που αφορά (τίτλος έργου, κωδικός ΟΠΣ, κωδικός προγράμματος κλπ).  

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας της Προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-117 και 

Παράρτημα ΧΙΙ) και 1304/2013 (άρθρο 20), ως εξής, να ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει 

σχετικό με τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί και εν γένει την παρούσα δράση την 

επικοινωνιακή ταυτότητα του Ε.Π. που χρηματοδοτεί τη δράση. Η επικοινωνιακή ταυτότητα είναι ίδια 

με αυτήν που έχει ενσωματωθεί στο υποσέλιδο της παρούσας πρόσκλησης. Η παραπάνω σήμανση 

πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα υλοποίησης, προκειμένου να εκπληρούνται οι όροι 

επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών. Τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων στην 

παρούσα δράση δεν δημοσιοποιούνται. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να εξασφαλίσει ότι όσοι 

συμμετέχουν στη δράση είναι ενήμεροι ότι συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Κεντρικής Μακεδονίας . Επιπλέον οφείλει να προβεί στην ανάρτηση αφίσας στις αίθουσες κατάρτισης 

για την πληροφόρηση του κοινού για τη συγκεκριμένη δράση και να τηρεί αρχείο των δράσεων 

δημοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό αντικείμενο και να το διαθέτει στην Αναθέτουσα 

Αρχή, ή/και σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή του ΕΣΠΑ, εφόσον του ζητηθεί. Επίσης, τα υποχρεωτικά 

στοιχεία και τα λογότυπα δημοσιότητας πρέπει να είναι εμφανή κατά τη διενέργεια δράσεων.  

 

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης 

γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του Αναδόχου. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στην σύμβαση,  να υποβάλει σε έντυπη 

μορφή την Έκθεση Υλοποίησης των προγραμμάτων, η οποία περιλαμβάνει: 

 

 Στοιχεία του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου της θεωρητικής κατάρτισης: 

- Διδακτικές ενότητες 

- Πρόγραμμα που τηρήθηκε 

- Λίστα ωφελούμενων που συμμετείχαν  

 Αποτελέσματα διαδικασίας πιστοποίησης   

 Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας κατάρτισης  

 Αναφορά του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμήθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με 

αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρελήφθη από τους ωφελούμενους εκπαιδευομένους.  

 

Συνοπτικά, ανά πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης, προβλέπονται τα ακόλουθα παραδοτέα – 

αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, ως προς το θεωρητικό πρόγραμμα κατάρτισης: 

1. Φάκελος επιλογής ωφελουμένων (δημοσιότητα, κριτήρια επιλογής, διαδικασία κατάταξης 

συμμετεχόντων, ενστάσεις και εξέταση των ενστάσεων, πίνακας επιλεγέντων, επιλαχόντων και 

απορριφθέντων). 



2. Δήλωση έναρξης προγράμματος κατάρτισης [βεβαίωση έναρξης (στην οποία θα ορίζεται και ο 

υπεύθυνος υλοποίησης), ωρολόγιο πρόγραμμα, κατάσταση ωφελούμενων, κατάσταση εκπαιδευτών 

(τακτικών και αναπληρωματικών), επικαιροποιημένη άδεια της δομής υλοποίησης από τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (στην οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται η διασφάλιση της προσβασιμότητας της δομής 

σε ΑμΕΑ)]. 

3. Μηνιαίο δελτίο πραγματοποιηθεισών ανθρωποωρών κατάρτισης. 

4. Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια ωφελουμένων και εκπαιδευτών. 

5. Εκπαιδευτικό υλικό. 

6. Βεβαιώσεις παρακολούθησης (ολοκλήρωσης) προγράμματος. 

7. Έκθεση υλοποίησης – αξιολόγησης προγράμματος. 

8. Απογραφικά δελτία εισόδου – εξόδου ωφελουμένων στην πράξη (microdata). 

9. Αποδεικτικά στοιχεία καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος (καταστάσεις επιλέξιμων 

ωφελουμένων, δικαιολογητικά καταβολής επιδόματος). 

10. Σχήμα πιστοποίησης. 

11. Κατάσταση συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

12. Πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλεια, 17/06/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Αν. Προϊσταμένη  του Αυτοτελούς Τμήματος                 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολτισμού                                

Η Συντάξασα 

 

 

ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ        ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Αρ.  Μελέτης: 2/2020 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ””  

 

 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ ΟΫ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Περιγραφή Δαπάνης Κατ. Δαπάνης Ποσότητα Μονάδα 

Κόστος 

ανά 

μονάδα  

Συνολικό 

κόστος  

Πρόγραμμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ‘Εκμάθηση Ελληνικής 

Γλώσσας’ 

10 ατόμων, διάρκειας 250 ωρών  

Υπεργολαβία 2500 

Ώρες 
κατάρτισης * 

Ωφελούμενοι 

5,90€ 14.750,00 € 

Πιστοποίηση  προγράμματος  

‘Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας’ 

10 ατόμων, διάρκειας 250 ωρών 

Υπεργολαβία 10 Ωφελούμενοι 95,00€      950,00 € 

Εκπαιδευτικά Επιδόματα 

προγράμματος  ‘Εκμάθηση Ελληνικής 
Γλώσσας’ 

10 ατόμων, διάρκειας 250 ωρών 

Υπεργολαβία 2500 

Ώρες 
κατάρτισης * 

Ωφελούμενοι 

5,00€ 12.500,00 € 

Πρόγραμμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ‘Ανάπτυξη Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων’  

26 ατόμων, διάρκειας 100 ωρών 

Υπεργολαβία 2600 

Ώρες 

κατάρτισης * 

Ωφελούμενοι 

5,90€ 15.340,00 € 

Πιστοποίηση  προγράμματος 

‘Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων’ 

26 ατόμων, διάρκειας 100 ωρών 

Υπεργολαβία 26 Ωφελούμενοι 120,00€ 3.120,00 € 

Εκπαιδευτικά Επιδόματα 

προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων’ 

26 ατόμων, διάρκειας 100 ωρών 

Υπεργολαβία 2600 

Ώρες 

κατάρτισης * 

Ωφελούμενοι 

5,00€ 13.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   59.660,00€ 

 

Σημειώνεται ότι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται 
στη σχετική νομοθεσία. 

 
 

 

 
 



 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Αρ.  Μελέτης: 2/2020 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ””  

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Περιγραφή Δαπάνης Κατ. Δαπάνης Ποσότητα Μονάδα 

Κόστος 

ανά 

μονάδα  

Συνολικό 

κόστος  

Πρόγραμμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ‘Εκμάθηση Ελληνικής 

Γλώσσας’ 

10 ατόμων, διάρκειας 250 ωρών  

Υπεργολαβία 2500 

Ώρες 

κατάρτισης * 

Ωφελούμενοι 

  

Πιστοποίηση  προγράμματος  

‘Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας’ 

10 ατόμων, διάρκειας 250 ωρών 

Υπεργολαβία 10 Ωφελούμενοι   

Εκπαιδευτικά Επιδόματα 
προγράμματος  ‘Εκμάθηση 

Ελληνικής Γλώσσας’ 

10 ατόμων, διάρκειας 250 ωρών 

Υπεργολαβία 2500 

Ώρες 
κατάρτισης * 

Ωφελούμενοι 

  

Πρόγραμμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης ‘Ανάπτυξη Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων’  

26 ατόμων, διάρκειας 100 ωρών 

Υπεργολαβία 2600 

Ώρες 

κατάρτισης * 

Ωφελούμενοι 

  

Πιστοποίηση  προγράμματος 

‘Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων’ 

26 ατόμων, διάρκειας 100 ωρών 

Υπεργολαβία 26 Ωφελούμενοι   

Εκπαιδευτικά Επιδόματα 

προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων’ 
26 ατόμων, διάρκειας 100 ωρών 

Υπεργολαβία 2600 

Ώρες 

κατάρτισης * 

Ωφελούμενοι 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ       /     /2020 
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