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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
Ερώτημα 1:
Παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά με την υποχρέωση η μη της χρήσης στελεχών
πιστοποιημένων από το ΕΚΕΠΙΣ για τη φάση 1 του έργου. Το κάτωθι σχετικό κείμενο είναι
από την προκήρυξη: «Τα στελέχη του Αναδόχου που θα υλοποιήσουν τις ενέργειες της
Φάσης 1 πρέπει να είναι ενταγμένοι στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύμφωνα
με την ΚΥΑ 113709/23 -12-2005 "Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ" . Σε περίπτωση
που δεν επαρκεί ο αριθμός των στελεχών από το Μητρώο, επιτρέπεται η συνεργασία με
στελέχη εκτός Μητρώου, με αντίστοιχα προσόντα”

Απάντηση: Η υποχρέωση ορίζεται με σαφήνεια στην παράγραφο της προκήρυξης, που
παρατίθεται και στο ερώτημα δηλ. τα στελέχη του Αναδόχου που θα υλοποιήσουν τις ενέργειες
της Φάσης 1 πρέπει να είναι ενταγμένοι στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)
σύμφωνα με την ΚΥΑ 113709/23 -12-2005 "Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ" . Σε
περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των στελεχών από το Μητρώο, επιτρέπεται η
συνεργασία με στελέχη εκτός Μητρώου, με αντίστοιχα προσόντα”
Ερώτημα 2:
Είναι απαράβατος συμβατικός όρος η συμμόρφωση με το 17024 προκειμένου ένας φορέας
πιστοποίησης να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό για την κατάρτιση των εργαζομένων στη
Βιομηχανική Ζώνη Πειραιά .
Απάντηση:
Α. Σε σχέση με τους φορείς, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό βλ. άρθρο
10 της προκήρυξης.
Β. Σε σχέση με τους φορείς πιστοποίησης, τη θέση τους κατά την προκήρυξη και την
έννομη σχέση τους με τον Ανάδοχο βλ. άρθρο 37 δ. παρ.6.6 της προκήρυξης στην οποία
ορίζεται:
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«6.6. δ. Πριν την έναρξη κάθε Τμήματος Κατάρτισης
Το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κάθε Τμήματος κατάρτισης συμπληρώνονται από τον
Ανάδοχο και αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή: ...... Συμφωνητικό μεταξύ του Αναδόχου
και του φορέα πιστοποίησης ή του φορέα ο οποίος νομίμως εκπροσωπεί τον ως άνω
διεθνή ή ευρωπαϊκό φορέα στην Ελλάδα. Στο συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται ο πλήρης
τίτλος του πρότυπου πιστοποίησης σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τεχνικής Προσφοράς.
Στο συμφωνητικό θα επισυνάπτεται η διαπίστευση του φορέα πιστοποίησης κατά ISO / IEC 17024,»
Επίσης βλ. το άρθρο 33 της προκήρυξης κατά το οποίο: «Με ευθύνη του Αναδόχου οργανώνεται η
διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα
κατάρτισης.

Οι πιστοποιήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχονται από αναγνωρισμένους φορείς

(διαπιστευμένοι κατά ISO / IEC 17024 – Σύστημα Ποιότητας για τη Διαπίστευση Φορέων
Πιστοποίησης Προσώπων από το ΕΣΥΔ).».
Ερώτημα 3:
Η πιστοποίηση των προσώπων από τα προγράμματα κατάρτισης αφορά όσες ειδικότητες
από τα προγράμματα εξειδίκευσης υπάρχουν με εθνικά ή διεθνή πρότυπα (παρακαλώ
διευκρινίστε μας τον όρο διεθνή (π.χ. τα αμερικάνικα είναι μέσα) ?
Απάντηση:
Η διατύπωση (εθνικά/διεθνή πρότυπα) που αναφέρεται στην ερώτηση δεν υπάρχει στην
προκήρυξη.
Σε σχέση με τους φορείς πιστοποίησης βλ. άρθρο 37 δ. παρ.6.6 της προκήρυξης κατά την
οποία:
«6.6. δ. Πριν την έναρξη κάθε Τμήματος Κατάρτισης
Το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κάθε Τμήματος κατάρτισης συμπληρώνονται από τον
Ανάδοχο και αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή: ...... Συμφωνητικό μεταξύ του Αναδόχου
και του φορέα πιστοποίησης ή του φορέα ο οποίος νομίμως εκπροσωπεί τον ως άνω
διεθνή ή ευρωπαϊκό φορέα στην Ελλάδα. Στο συμφωνητικό πρέπει να αναγράφεται ο
πλήρης τίτλος του πρότυπου πιστοποίησης σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
Τεχνικής Προσφοράς. Στο συμφωνητικό θα επισυνάπτεται η διαπίστευση του φορέα
πιστοποίησης κατά ISO / IEC 17024,»
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Ερώτημα 4:
Η πιστοποίηση γνώσεων στα λοιπά προγράμματα θα γίνεται βάση εξετάσεων που θα
διενεργεί ο Ανάδοχος-ΚΕΚ με το δικό του σύστημα εξέτασης και επανεξέτασης και με βάση
το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης ή δεν απαιτείται καμία τέτοια ενέργεια
εξέτασης και πιστοποίησης εδώ
Απάντηση: Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να διενεργεί εξετάσεις με το δικό
του σύστημα εξέτασης και με βάση το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης.
Ερώτημα 5:
η GlΖ (Γερμανική Διεθνής Συνεργασία) είναι δημόσια επιχείρηση κοινής
ωφέλειας υπό την αποκλειστική ιδιοκτησία της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.
Βασική προτεραιότητα της GIZ αποτελεί η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
l κατάρτισης και προς τούτο είναι πιστοποιημένη κατά EFQM, ενώ το ιδιόκτητο της
Κέντρο Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο
Μαγδεμβούργο αποτελεί μέλος του δικτύου UΝEVΟG της UNESCO. Σε σχέση με τηv
προκήρυξη σύμβασης <Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε Θέματα τουρισμού
στις 8 περιφέρειες σύγκλισης και δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα
τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και αναφορικά με τα κριτήρια
εκλεξιμότητας των αναδόχων του έργου θα θέλαμε τις διευκρινήσεις σας στο παρακάτω
ερώτημα:
Έχει η

GIZ

δικαίωμα συμμετοχής στον παραπάνω διαγωνισμό, σε περίπτωση που

σχηματίσει κοινοπραξία με γερμανικά πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης
καθώς και με Έλληνες εταίρους δηλ. Ελληνικά πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής
κατάρτισης (ΚΕΚ)
Απάντηση:
Η ερώτηση δεν αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη αλλά στην προκήρυξη του έργου με
τίτλο «Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε Θέματα τουρισμού στις 8
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περιφέρειες σύγκλισης και δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα
τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».
Εφόσον το παραπάνω οφείλεται σε παραδρομή και η ερώτηση απευθύνεται στον
παρόντα διαγωνισμό διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε επιχείρηση πληροί τους όρους που
τίθενται στο άρθρο 10 της προκήρυξης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ερώτημα 6:
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε σχετικά με το διαγωνισμό με αριθμό προκήρυξης
4037/2012 (αρ. πρωτ. 4037/18-07-2012) και συγκεκριμένα στο σημείο στο οποίο αναφέρεται
στους φορείς πιστοποίησης : αν είναι έγκυρη η συμμετοχή φορέων με διαπίστευση ISO /
IEC 17024

αλλά όχι κατ΄ ανάγκη στις συγκεκριμένες ειδικότητες που αναφέρει ο

διαγωνισμός.
Απάντηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 33 της προκήρυξης «Με ευθύνη του αναδόχου οργανώνεται η διαδικασία πιστοποίησης
των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισης.

Οι πιστοποιήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχονται από αναγνωρισμένους φορείς
(διαπιστευμένοι κατά ISO / IEC 17024 – Σύστημα Ποιότητας για τη Διαπίστευση Φορέων
Πιστοποίησης Προσώπων από το ΕΣΥΔ).» Επομένως απαιτείται η διαπίστευση για τις
συγκεκριμένες ειδικότητες.

Ερώτημα 7:
Στο άρθρο 10, παράγραφος 11 της Διακήρυξης αναφέρονται τα ακόλουθα:
«..

11.

Ειδικά

στην

περίπτωση

κατά

την

οποία

υποψήφιος

προτίθεται

να

χρησιμοποιήσει για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας την πιστοποιημένη
δομή άλλου ΚΕΚ, οφείλει να δηλώσει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω
στο άρθρο 12, τα στοιχεία του ΚΕΚ αυτού, το οποίο θεωρείται υπεργολάβος του
υποψήφιου.
Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τη δομή άλλου ΚΕΚ, αν δεν το έχει
δηλώσει κατά την υποβολή της προσφοράς του.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

_________________________________________________________________________________________________________

Ο εκμισθωτής πιστοποιημένης δομής ή ο παραχωρών τη χρήση αυτής με προσύμφωνο ή
οριστικό συμφωνητικό σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται υποψήφιος στο διαγωνισμό…».
Επ’ αυτής της διατύπωσης ζητείται η ακόλουθη διευκρίνιση:
Έστω ότι ΚΕΚ Α που καλύπτει τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 της Διακήρυξης και
διαθέτει τις χωρικά απαιτούμενες πιστοποιημένες δομές της Διακήρυξης, συμμετέχει σε
Ένωση Εταιρειών διαθέτοντας σ’ αυτήν μέρος των υποδομών του, ενώ το λοιπό το
εκμισθώνει σε ΚΕΚ Β μέλος της ίδιας Ένωσης.
Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕΚ Α, έχει διττό ρόλο στην Ένωση, δηλ. μέλος της Ένωσης και
υπεργολάβος άλλου ΚΕΚ, μέλος της ίδιας Ένωσης, στο οποίο εκμισθώνει μέρος των δομών
του.
Παρακαλώ διευκρινίστε ότι η συμμετοχή του ΚΕΚ Α στην Ένωση είναι σύννομη.
Απάντηση:
Η Ένωση εταιρειών είναι η μόνη που συμμετέχει στο διαγωνισμό στην υποθετική
περίπτωση που αναφέρεται στο ερώτημα. Επομένως κάθε μέλος της ένωσης θα διαθέσει σε
αυτήν τις δομές του και όχι σε επί μέρους άλλα μέλη της ένωσης, τα οποία δεν συμμετέχουν
στο διαγωνισμό μεμονωμένα.

