Ερωτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με την Διακήρυξη 1/2012
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:
1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
Ερωτησεις – Απαντήσεις
ΕΡΩΤΗΣΗ :
Έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ως συνεργαζόμενη επιχείρηση της
οποίας η νομική μορφή είναι ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Στο άρθρο 7 και 9 της Διακήρυξης αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις
συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό.
ΕΡΩΤΗΣΗ :
Είναι δυνατόν με μια εγγυητική επιστολή και μια σειρά δικαιολογητικών να καλυφθούν
και οι δύο πράξεις του διαγωνισμού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι ενιαίος και για τις δύο πράξεις, μπορείτε με μια
εγγυητική επιστολή και με μια σειρά δικαιολογητικών να καλύψετε και τις δύο
πράξεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ :
1.Σε περίπτωση υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στην πιστοποιημένη δομή μας.
α) η αίθουσα θα μπορούσε να είναι αίθουσα που χρησιμοποιήθηκε για την θεωρητική
κατάρτιση μιας και η μορφή της θα είναι case studies; β) υπάρχει η δέσμευση της
αναλογίας καταρτιζομένων και απασχολουμένων;
2. Κατά την συμπλήρωση της τεχνικής προσφοράς προγράμματος κατάρτισης όταν η
μορφή της πρακτικής άσκησης είναι case studies και πρόκειται να υλοποιηθεί στην
δομή μας, το Κεφάλαιο 3 σημείο 4 παραμένει κενό και αναλύεται ο τρόπος
υλοποίησης και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο σημείο 5;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
1.
α)Η αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί για τα (case studies) θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ.
β) Δεν υπάρχει δέσμευση της αναλογίας καταρτιζομένων και απασχολουμένων.
2) Στο σημείο 4 του παραρτήματος της Τεχνικής προσφοράς θα συμπληρωθεί ότι η
πρακτική θα υλοποιηθεί σε πιστοποιημένη αίθουσα, εργαστήριο του ΚΕΚ. Στο
επόμενο σημείο 5 της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια
και να αιτιολογείται επαρκώς ο τρόπος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στην
πιστοποιημένη δομή του ΚΕΚ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του
ΕΣΔΕΚ
ΕΡΩΤΗΣΗ :
Αν επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο ίδιος σε 15 προγράμματα, αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να κατατεθούν 15 φορές τα ίδια δικαιολογητικά σε κάθε πρόγραμμα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Το βιογραφικό σημείωμα του επιστημονικού υπεύθυνου με το γνήσιο της υπογραφής
και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά του, μπορούν να υποβληθούν μια φορά για
όλα τα προγράμματα στα οποία θα είναι υπεύθυνος, αρκεί να δηλώνεται σε κάθε
πρόγραμμα με υπεύθυνη δήλωση ότι ο επιστημονικός υπεύθυνος είναι το ίδιο
πρόσωπο για το οποίο έχει υποβληθεί το ανωτέρω υπογεγραμμένο βιογραφικό.
ΕΡΩΤΗΣΗ :
1. Τα αντικείμενα κατάρτισης που αναφέρονται στην διακήρυξη είναι δεσμευτικά
ή θα μπορούσαν να συμπληρωθούν και με άλλα ;
2. Τι σημαίνει εποχιακά εργαζόμενος ; Ο εργαζόμενος που έχει εργαστεί την
αμέσως προηγούμενη σεζόν ή εκείνος ο οποίος γενικά έχει ένσημα σε
τουριστική επιχείρηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
1. Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης είναι δεσμευτικά και προέκυψαν κατόπιν
εξειδίκευσης και διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς (άρθρο 3 παρ.
γ).
2. α.Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αφορούν στην κατάρτιση
καταρτιζομένων οι οποίοι θα πρέπει να εργάζονται (πλήρως ή εποχιακά), να
αυτοαπασχολούνται ή να είναι επιχειρηματίες (άρθρο 3 παρ. γ)
β. Οι καταρτιζόμενοι κατά την αίτηση συμμετοχής τους σε προγράμματα
κατάρτισης θα πρέπει να προσκομίζουν έγγραφο από όπου θα προκύπτει η
απασχόληση τους (κατά περίπτωση, βεβαιωση του εργοδότη όπου
απασχολούνται, στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησης τους ή
αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο) άρθρο 5
παρ. 3.
ΕΡΩΤΗΣΗ :
1. Προβλέπεται συγκεκριμένη αμοιβή για την επιχείρηση πρακτικής άσκησης ή αυτό
είναι θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ του κάθε ΚΕΚ και επιχείρησης;
2. Τα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς κα των αποδεικτικών
επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας του επιστημονικού υπεύθυνου θα
πρέπει να είναι επικυρωμένα;
3. Στο άρθρο 5.6 αναφέρει ότι η πρακτική άσκηση των προγραμμάτων δύναται να
υλοποιηθεί και σε πιστοποιημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή case
studies. Εννοείτε πιστοποιημένη αίθουσα από τον ΕΟΠΠΕΠ ή πιστοποιημένο
εργαστήριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
1. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη αμοιβή για την επιχείρηση πρακτικής
άσκησης. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης αναδόχου – επιχείρησης.
2. Εφόσον το βιογραφικό του επιστημονικού υπεύθυνου φέρει την υπογραφή
του και έχει θεωρηθεί το γνήσιο αυτής, τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να
είναι επικυρωμένα.
3. Σε περιπτώσεις όπου για το αντικείμενο κατάρτισης οι υποψήφιοι ανάδοχοι
διαθέτουν στις δομές τους πιστοποιημένες αίθουσες ή πιστοποιημένα
εργαστήρια από τον ΕΟΠΠΕΠ η πρακτική άσκηση μετά από πλήρως
αιτιολογημένη πρόταση μπορεί να υλοποιείται στις δομές των αναδόχων.
ΕΡΩΤΗΣΗ :
Μπορεί να θεωρηθεί από τράπεζα το γνήσιο της υπογραφής των υπεύθυνων
δηλώσεων των δικαιολογητικών συμμετοχής ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τράπεζα δεν γίνεται αποδεκτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ :
Στην περίπτωση υλοποίησης της πρακτικής άσκησης με τη μορφή case studies, πως
θα συμπληρωθεί το πεδίο 4 στο κεφάλαιο 3 του υποδείγματος τεχνικής προσφοράς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
στο σημείο 4 κεφάλαιο 3 του παραρτήματος της τεχνικής προσφοράς, θα
συμπληρωθεί ότι η πρακτική άσκηση θα γίνει σε πιστοποιημένη αίθουσα /
εργαστήριο του ΚΕΚ.
ΕΡΩΤΗΣΗ :
Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης με τη μορφή case studies σκεφτόμαστε να
πραγματοποιήσουμε εκπαιδευτικές επισκέψεις με εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης σε
επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Δύναται να
πραγματοποιηθεί τμήμα της πρακτικής άσκησης ή το σύνολο της με την παραπάνω
μορφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Στην διακήρυξη δεν προβλέπεται η διαδικασία για την οποία ρωτάτε.
ΕΡΩΤΗΣΗ :
Στην περίπτωση που υποβληθεί τεχνική προσφορά στην οποία προβλέπεται
πρακτική άσκηση μόνο στο ΚΕΚ με την μορφή case studies
α) ποιος είναι ο ενδεικνυόμενος αριθμός εκπαιδευτών που θα πρέπει να αξιοποιηθεί
σε ένα τμήμα 25 καταρτιζομένων;
β) αξιοποιείται επόπτης πρακτικής άσκησης;
γ) Στο τεύχος της τεχνικής προσφοράς και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του
κεφαλαίου 2, πού αναγράφουμε την πρακτική με την μορφή case studies;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
α) ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΕΣΔΕΚ άρθρο 4 παρ. δ (ένας εκπαιδευτής ανά 15
καταρτιζόμενους)
β) αξιοποιείται ο επόπτης πρακτικής
γ) το ερώτημα σας αφορά στο σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους και στο
σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης για να μας δώσει το γενικό σύνολο των
ωρών του προγράμματος.

