
Τα σημεία τα οποία θα πρέπει να τύχουν προσοχής κατά την υπογραφή σχετικής
σύμβασης, είναι τα παρακάτω:
1. Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  θα  πραγματοποιηθούν  σε  αίθουσες  του  ΚΕΚ

Λαϊκό ή σε  αίθουσες του  κεντρικού κτηρίου,  μετά από σύμφωνη γνώμη του
Γραφείου Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου μας.

2. Το  θέμα  του  κάθε  εκπαιδευτικού  προγράμματος,  θα  καθορίζεται  μετά  από
συνεργασία και σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Εκπαίδευσης με την ανάδοχο
Ιδιωτική εταιρεία.

3. Η σύμβαση θα πρέπει να προβλέπει την αποπληρωμή των προγραμμάτων, εντός 2
μηνών από την στιγμή που το νοσοκομείο εισπράξει το αντίστοιχο ποσό από τον
ΟΑΕΔ.

4. Θα πρέπει  να  προβλέπεται  ρητά,  πως σε  καμία  περίπτωση η  εταιρεία,  στην
οποία θα ανατεθεί η διενέργεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεν μπορεί
να  αξιώσει  αποπληρωμή  των  προγραμμάτων  από  το  ΓΝΑ  Λαϊκό,  χωρίς  το
νοσοκομείο να έχει εισπράξει το αντίστοιχο ποσό από τον ΟΑΕΔ.

5. Σε  περίπτωση  προσφοράς  αντισταθμιστικών  οφελών  με  τη  μορφή  του
εξοπλισμού,  θα πρέπει  να προβλέπεται  ότι  η προμήθεια  του εξοπλισμού θα
γίνει  εντός  συγκεκριμένου  χρονικού  διαστήματος  από  την  αποπληρωμή  της
αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας, με βάση συγκεκριμένη πρόταση του Γραφείου
Εκπαίδευσης, όσον αφορά το είδος και τον προμηθευτή.

6. Να προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς της υλοποίησης "αντισταθμιστικών"
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το μη Ιατρικό προσωπικό, σε επόμενο έτος,
με την πρόταση και σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου μας.

7. Προτείνεται  η σχετική σύμβαση να έχει διάρκεια δύο ετών,  για την επίτευξη
συμφερότερων  αντισταθμιστικών  οφελών  για  το  νοσοκομείο,  όπως  γίνεται
μέχρι σήμερα.

8. Σε  περίπτωση  ακύρωσης  κάποιου  προγράμματος  από  τον  ΟΑΕΔ,  θα
πραγματοποιείται  επανάληψη  των  εκπαιδευτικών  ωρών,  χωρίς  χρέωση  για  το
νοσοκομείο,  με  την  υποχρέωση του Γραφείου Εκπαίδευσης  για την  ενεργητική
βοήθεια στην επανάληψη των εκπαιδευτικών ωρών.

9. Να προβλέπεται η δυνατότητα λύσης της σύμβασης: 
i. Στην περίπτωση που ο ΟΑΕΔ καταργήσει  την  σχετική ρύθμιση περί  ΛΑΕΚ,

χωρίς αξίωση αποπληρωμής των προγραμμάτων από το ΓΝΑ Λαϊκό.
ii. Αν  κατά τον  Ιούνιο  εκάστου έτους  ισχύος  της  σύμβασης,  διαπιστωθούν

ουσιαστικές  παρεκκλίσεις  από  τον  εκπαιδευτικό  προγραμματισμό  που
καταρτίσθηκε  και  από  κοινού  συμφωνήθηκε,  τον  Ιανουάριο  του  ιδίου
έτους με ευθύνη της αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας.

iii. Έως την 20 Νοεμβρίου κάθε έτους της σύμβασης δεν έχει υλοποιηθεί το
από  κοινού  αποδεκτό  ετήσιο  πρόγραμμα  με  ευθύνη  της  αναδόχου
ιδιωτικής εταιρείας, και χωρίς άλλη συμφωνία με το Νοσοκομείο.

iv. Σε κάθε μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων (ii &  iii),  η  καταγγελία της
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σύμβασης λαμβάνει χώρα σε χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από
την  αποστολή  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  προς  την  ανάδοχο
ιδιωτική εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, το συντομότερο δυνατό μετά την
καταγγελία  της  σύμβασης,  η  ανάδοχος  Ιδιωτική  εταιρεία  βεβαιώνει  την
αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και  κάθε οφειλή του
νοσοκομείου  έναντι  της  αναδόχου  ιδιωτικής  εταιρείας  κατά  την
ημερομηνία καταγγελίας.  Στην περίπτωση αυτή συμφωνείται  ρητά ότι  η
ανάδοχος  Ιδιωτική  εταιρεία  δεν  θα  πληρωθεί,  παρά  μόνον  μετά  την
αποπληρωμή του νοσοκομείου από τον ΟΑΕΔ.

10. Ειδικότερα,  για  την  υλοποίηση  των  προγραμμάτων  κατάρτισης  η  ανάδοχος
ιδιωτική εταιρεία, θα αναλάβει επίσης:
i. Την προετοιμασία και εκπόνηση των προγραμμάτων κατάρτισης.
ii. Την  προετοιμασία  κατάθεσης  αίτησης  υπαγωγής  στο  πρόγραμμα  του

Ο.Α.Ε.Δ. / Λ.Α.Ε.Κ, την οργάνωση των σεμιναρίων κατάρτισης, την επιλογή
των εισηγητών, την τυχόν εγγραφή εκπαιδευτών στο μητρώο εκπαιδευτών
του  ΟΑΕΔ,  την  αμοιβή  αυτών,  καθώς  και  τη  διανομή του  εκπαιδευτικού
υλικού.

iii. Την κατάθεση της σύμβασης που θα συναφθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
iv. Τη  Διοικητική  -  Γραμματειακή  υποστήριξη  του  προγράμματος  και  την

επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
v. Τη διάθεση εκπαιδευτικών  βοηθημάτων και  αναλωσίμων,  καθώς και  των

λοιπών απαιτούμενων εκπαιδευτικών μέσων. 
vi. Την προετοιμασία κατάθεσης των φακέλων υλοποίησης και αποπληρωμής

των προγραμμάτων.
vii. Τη  διάθεση  του  τεχνικού  εξοπλισμού  που  πιθανώς  απαιτείται  για  την

υλοποίηση των σεμιναρίων. 
viii.Την  αξιολόγηση  των  καταρτιζόμενων,  σε  συνεργασία  με  την  αρμόδια

υπηρεσία του Νοσοκομείου.
ix. Την  έκδοση  και  διάθεση  πιστοποιητικών  παρακολούθησης  των

καταρτιζόμενων.
Λαμβανομένων  υπόψη  όλων  των  παραπάνω,  προτείνεται  άμεση,  ανοικτή
διαδικασία ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία. »
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