Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &
Τεχνολογίας ΑΕ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Αξιότιμες/οι κύριες/κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα πρόσκληση (https://www.einclusion.gr/wp-content/uploads/sites/5/2015/01/TEE_Prosklisi.pdf
παρ.
1.5),
η
31η/10/2015 έχει οριστεί καταληκτική προθεσμία για την λήξη του Φυσικού Αντικειμένου
της Δράσης .
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει σε συνεργασία με τους Συμβούλους Υποστήριξης να μεριμνήσετε
από κοινού για την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων για όλες τις παραγγελίες σας που
συμπεριλαμβάνουν τις υπηρεσίες υποστήριξης/ενημέρωσης.
Σας υπενθυμίζεται ότι κάθε συνεδρία εκπαίδευσης πρέπει να καταχωρίζεται από τον
Σύμβουλο σε πραγματικό χρόνο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.
Για όσες περιπτώσεις δεν δύναται να παρασχεθεί η υπηρεσία υποστήριξης, θα πρέπει να
ακολουθήσετε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.3 της εκδοθείσας Πρόσκλησης,
τεκμηριώνοντας επαρκώς την αδυναμία παροχής της υπηρεσίας.
Μετά την ως άνω προθεσμία καμία υπηρεσία υποστήριξης δεν θα είναι δυνατό να
καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης και ως εκ τούτου να αποζημιωθεί.
Τέλος, υπενθυμίζουμε πως τα παραστατικά που θα εκδοθούν στο διάστημα αυτό όπως και
αυτά που έχουν ήδη εκδοθεί θα πρέπει αφ’ ενός να αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στο ΤΕΕ
και αφ’ ετέρου να καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης.Για οποιαδήποτε
απορία ή διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών
της δράσης (https://www.e-inclusion.gr/epikoinonia/).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα πρόσκληση (https://www.einclusion.gr/wp-content/uploads/sites/5/2015/01/TEE_Prosklisi.pdf παρ. 1.5), η
31η/10/2015 έχει οριστεί καταληκτική προθεσμία για την λήξη του Φυσικού
Αντικειμένου της Δράσης.
Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων
των δικαιούχων, σας καλούμε να μεριμνήσετε από κοινού με τους συνεργαζόμενους
Παρόχους/Προμηθευτές
για
την
ολοκλήρωση
των
υπηρεσιών
Υποστήριξης/Ενημέρωσης που παρέχετε μέσω των εκπαιδεύσεων, μέχρι την
προαναφερθείσα ημερομηνία.
Μετά την ως άνω προθεσμία καμία υπηρεσία υποστήριξης δεν θα ειναι δυνατό να
καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης και ως εκ τούτου να
αποζημιωθούν οι αντίστοιχοι Πάροχοι/Προμηθευτές.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε πως κατά την διάρκεια παροχής της εκπαίδευσης ο
Σύμβουλος οφείλει να καταχωρίζει σε πραγματικό χρόνο την ώρα έναρξης και λήξης,
το περιεχόμενο κάθε συνεδρίας καθώς και να έχει πρόσβαση στα στοιχεία
επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, email) για την διαπίστωση της διενέργειας των
δηλωθέντων συνεδριών.
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