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Τελευταία Ενημέρωση 25/10/2019 

1.       Επιτρέπεται η υποβολή πρότασης με εταιρικό σχήμα? Εάν ναι, θα πρέπει το σύνολο 

των εταίρων να υποβάλει το σύνολο των εγγράφων ; 

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης με εταιρικό σχήμα αρκεί να προσδιορίζεται ο ρόλος του 

κάθε εταίρου με σαφήνεια στο Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης  με Ίδια Μέσα και να υπάρχει 

και κάποιο σύμφωνο συνεργασίας το οποίο θα προσκομισθεί στην υπηρεσία.  Εφόσον 

πρόκειται για εταιρικό σύμφωνο, θα πρέπει όλοι οι εταίροι να υποβάλουν τα απαιτούμενα 

έγγραφα. 

2.       Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπ’ 

όψιν  σχετικά με επιμέρους ζητήματα όπως οι αίθουσες διδασκαλίας κλπ ; 

Δεν υπάρχουν  κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη σχετικά με τα επιμέρους ζητήματα, αρκεί να εξυπηρετούνται επαρκώς οι στόχοι του 

προγράμματος. 

3.       Η ενοικίαση αίθουσας προκειμένου στην υλοποίηση της δράσης είναι επιλέξιμη 

δαπάνη ; Εάν ναι, αποτελεί άμεση ή έμμεση δαπάνη ; 

Η ενοικίαση αίθουσας είναι επιλέξιμη δαπάνη. Άμεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες που 

πραγματοποιεί ο δικαιούχος οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου και αυτή η σύνδεση μπορεί τεκμηριωμένα να αποδειχθεί.  

4.      Μπορούν Σωματεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα να συμμετέχουν στην πρόσκληση ; 

Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  της πρόσκλησης 

περιλαμβάνονται  τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, που 

αποδεδειγμένα επιδιώκουν μη κερδοσκοπικό σκοπό και με την προϋπόθεση ότι δεν 

εντάσσονται σε κάποια άλλη κατηγορία προσώπων. 

5.      Σε τι έγκειται η πιστοποίηση  των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο     

πλαίσιο του  προγράμματος κατάρτισης ; Πρόκειται για έκδοση βεβαίωσης 

παρακολούθησης ή για πιστοποίηση από πιστοποιημένο φορέα ; 

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων έγκειται στην έκδοση από το φορέα μιας 

βεβαίωσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης. 

6.    Χρειάζεται ο δικαιούχος να είναι πιστοποιημένος από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ; 



Δεδομένου ότι η πρόσκληση αφορά ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από  

ΜΚΟ, Διεθνείς Οργανισμούς και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν είναι 

προαπαιτούμενο η πιστοποίηση του δικαιούχου από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

7.  Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια/εργαστήρια για την 

απασχολησιμότητα τα οποία εστιάζουν στην επιχειρηματικότητα, στη δικτύωση, το 

μάρκετινγκ, την εκπαίδευση σε επιγραμμικές πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα. Οι 

παραπάνω θεματικές είναι περιοριστικές ; 

Οι  θεματικές ενότητες της επιχειρηματικότητας, της δικτύωσης, του μάρκετινγκ και της 

εκπαίδευσης σε επιγραμμικές  πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα δεν είναι περιοριστικές 

αλλά ενδεικτικές και το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκπαίδευση σε τεχνικές δεξιότητες. 

8.         Στην περίπτωση εταιρικού σχήματος υλοποίησης του προγράμματος, τα έγγραφα 

που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκεια 

απαιτούνται να κατατεθούν για κάθε δικαιούχο – εταίρο ξεχωριστά ή μόνο για τον κύριο 

δικαιούχο συντονιστή –εταίρο ; 

Σε περίπτωση εταιρικού σχήματος τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν από 

όλους τους δικαιούχους. 

9. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος , άνεργοι πρόσφυγες και μετανάστες θα πρέπει 

να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας ; 

Το πιλοτικό πρόγραμμα δεν απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους πρόσφυγες και 

μετανάστες που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και διαθέτουν κάρτα ανεργίας. 

10.  Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων;  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων είναι η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης. 

11. α) Προβλέπεται προκαταβολή (προχρηματοδότηση) ; Εάν ναι, σε τι ποσοστό επί του 

συνολικά αιτούμενου ποσού ;  β) Οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται μηνιαία μετά την 

έγκριση των μηνιαίων προβλεπομένων αναφορών ; γ) ποιο είναι το ποσοστό της τελικής 

πληρωμής ; 

Πληροφορίες αναφορικά με τις πληρωμές, δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης : 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, αρ.4. 

12. Η εκπαίδευση θα γίνεται στους χώρους του οργανισμού ή σε άλλους χώρους; 

Η εκπαίδευση θα γίνεται είτε στους χώρους του οργανισμού (εφόσον διαθέτει) είτε σε 

άλλους χώρους που θα μισθώνονται. 

13. Ποιο είναι το προφίλ των εκπαιδευόμενων (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, γνώσεις,  

δεξιότητες, εκπαίδευση ) ; 



Δεν υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ. Αναφέρεται ως επί το πλείστον σε αιτούντες άσυλο που 

είναι άνεργοι 

14. Υπάρχει καταγραφή προσόντων για τους εκπαιδευομένους; 

Προκείμενου να γίνει η εκπαίδευση – κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 

θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταγραφή προσόντων. 

15. Τους εκπαιδευόμενους θα τους επιλέξει η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής 

Πολιτικής ή θα θέσει κριτήρια εισαγωγής ο φορέας που θα επιλεγεί; 

Τους εκπαιδευόμενους τους επιλέγει ο φορέας που θα υλοποιήσει τη δράση. 

16. Στις τεχνικές δεξιότητες τι εννοείτε; Τι είδους πιστοποιήσεις απαιτούνται για αυτές ; 

Το προτεινόμενο πιλοτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ενέργειες επαγγελματικής 

κατάρτισης σε τεχνικές δεξιότητες που εμφανίζουν αυξητική τάση δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας. Βάσει των απαιτήσεων της σύγχρονης οικονομίας, κυριαρχούν 

δεξιότητες σχετικές με την τεχνολογία και τον ψηφιακό κόσμο. Ως εκ τούτου, οι δεξιότητες 

έχουν να κάνουν με αυτούς τους τομείς αλλά όχι περιοριστικά και μπορούν  να 

συμπεριλαμβάνονται και βασικά τεχνικά επαγγέλματα. 

17. Ένας φορέας θα επιλεγεί και για τους 400 πανελλαδικά; 

Δεν είναι απαραίτητο να επιλεγεί ένας φορέας για να επιτευχθεί ο στόχος των 400 

πανελλαδικά αλλά θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με την 

αποδοτικότητα της πρότασης που θα καταθέσουν οι φορείς. 

18. Πόσες διδακτικές ώρες διαρκεί η εκπαίδευση; Υπάρχει min; 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς. Οι διδακτικές ώρες 

θα περιληφθούν στο σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα το οποίο θα αξιολογηθεί 

και ως προς την σκοπιμότητα και ρεαλιστικότητα. 

19. Η εγγραφή χρήστη δικαιούχου στο ΟΠΣ γίνεται εφάπαξ και τον κωδικό αυτό τον 

χρησιμοποιεί ο δικαιούχος για υποβολή κάθε είδους προτάσεων μέσω ΕΣΠΑ ή και άλλων 

χρηματοδοτικών εργαλείων; 

Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με το ΟΠΣ , επικοινωνείτε με τον κύριο 

Δ.Κανετάκη, τηλ.210 3256553, dkanetakis@mnec.gr 
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