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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η απόκτηση της εργασιακής εµπειρίας και προώθηση της απασχόλησης εξαρτάται
κυρίως από την ικανότητα των νέων να εργάζονται σε οργανωµένο περιβάλλον
επιχείρησης, να µαθαίνουν, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να
διαπραγµατεύονται, να έχουν πελατοκεντρική προσέγγιση και γενικότερα να
διαχειρίζονται προβλήµατα και να βρίσκουν λύσεις. Είναι, παράλληλα, οι
επιστηµονικές γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες µεταµορφωµένες σε καινοτόµες
εφαρµογές, η υπέρβαση των αναστολών µπροστά στο ενδεχόµενο της αποτυχίας,
µε άλλα λόγια, η τόλµη για συµµετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό
γίγνεσθαι.
Η διασύνδεση µε την αγορά εργασίας ουσιαστικά σχετίζεται µε θεµελιώδεις
µαθησιακές διαδικασίες όπως είναι η ανάπτυξη της αυτογνωσίας, της κριτικής
σκέψης, των δυνατοτήτων επιλογής, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της λήψης
αποφάσεων, της διαχείρισης χρόνου κ.λ.π.
Η συγκεκριµένη παρέµβαση θα συµβάλει στην διασύνδεση των αποφοίτων των
ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ στην αγορά εργασίας µέσω µιας σειράς εξειδικευµένων και
στοχευµένων δράσεων. Συγκεκριµένα οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών θα
υποστηριχθούν µε στόχο την αναβάθµιση και αύξηση των προσόντων τους µε
κύριο στόχο την διασύνδεσή τους µε αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό θα
υλοποιηθούν στοχευµένες δράσεις κατάρτισης και εξειδικευµένη 6µηνη πρακτική
άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο Ο.Α.Ε.∆, ενεργώντας ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης κατά την έννοια του
άρθρου 4 παρ.1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) αναλαµβάνει την υλοποίηση της
∆ράσης, µε τίτλο «Επιταγή ∆ιασύνδεσης µε την αγορά εργασίας ανέργων
αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.»
Η ∆ράση χρηµατοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», µε
πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).
Αντικείµενο της ∆ράσης αποτελεί η παροχή σε 11.018 άνεργους, αποφοίτους
Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης µε έµφαση σε θέµατα ανάπτυξης οριζόντιων
δεξιοτήτων καθώς και σε θέµατα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού
και σε έννοιες που σχετίζονται µε το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε
δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Στο πλαίσιο της ∆ράσης θα υλοποιηθεί µία ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων η
οποία θα περιλαµβάνει :
• Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών
• Πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της
οικονοµίας διάρκειας 480 ωρών.
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Σύνολο ωρών κατάρτισης : 600
Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της
πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των
εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του
καταρτιζόµενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής
άσκησης, µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την
δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.
Σκοπός της ∆ράσης είναι η ενίσχυση των ωφελούµενων µέσω συνδυασµένων
δράσεων θεωρητικής κατάρτισης, και πρακτικής άσκησης .
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης.
Κάθε ωφελούµενος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των
κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε
«Μητρώο Ωφελουµένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή Κατάρτισης», η
οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύµφωνα µε τις ανάγκες του, τον
πάροχο κατάρτισης και το πρόγραµµα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει,
στο πλαίσιο της παρούσας.
Η ∆ράση θα πραγµατοποιηθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας και θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000
ευρώ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.
Συνολικά αναµένεται να ωφεληθούν 11.018 άνεργοι, απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Α∆Τ
ΑΦΜ
∆ΟΑΤΑΠ

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών ∆ια Βίου Μάθησης
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Ε.Π.
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
ΕΣ∆ΕΚ
Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης
ΕΣΠΑ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΥΕ/ ΕΚΤ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ Ειδική
Υπηρεσία
∆ιαχείριση
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση
ΚΑΥΑΣ
Κωδικός Αριθµός Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής
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ΚΥΑ
Ο.Α.Ε.∆.
ΣΑΕΙ
ΣΑΕΠ
LEADER

Κοινή Υπουργική Απόφαση
Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας
Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων
Ο Επικεφαλής Φορέας και Νόµιµος Εκπρόσωπος της
Κ/Ξς

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτου του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύει.
2. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).
4. Η υπ αριθµ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση» της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β)
όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε
θέµα “Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των
Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το
ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006,
όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης” και ιδίως του άρθρου 2 αυτής,
που αναφέρεται στο σύστηµα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher),
5. Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας», όπως ισχύει.
6. Η υπ΄ αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης», όπως ισχύει,
7. Το Π.∆ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Απασχόλησης και
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», όπως ισχύει,
8.

Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α) «Τροποποίηση του Π.∆. 85/ 2012 (141/Α) – Ίδρυση
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
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Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως»,
9. Η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 147 (ΦΕΚ 299/Β/22−2−2011) «Τροποποίηση της
υπ’ αριθµ. ΚΑ 3345/14−12−2000 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, − Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5
του ν. 3614/2007», όπως ισχύει
10. Tο Π.∆. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
11. Η µε αρ. πρωτ. οικ. 20894/61/20-6-2014 ΚΥΑ «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των
Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου
Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και
Ιωάννη Πλακιωτάκη,
12. Η µε αρ. C/2007/5634/16-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
2007-2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002), όπως ισχύει κάθε φορά..
13. Ο Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄163/21.09.2010)
14. Ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013−2016».
15. Ο Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις
του Ν.4093/2012 κι άλλες επείγουσες διατάξεις».
16. Ο Νόµος 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
17. Οι Οδηγίες Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
18. Το µε αριθ. πρωτ. 66698/5991/29-09-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής
Επάρκειας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού(ΟΑΕ∆), ως
δικαιούχου ΕΣΠΑ κατά τη µεταβατική περίοδο, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α),
19. Οι Κανονισµοί µε αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβούλιου,
20. Οι Κανονισµοί αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
1083/2006 του Συµβουλίου και 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
21. Ο Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118/ 24-05-2011) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
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Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις»,
22. Η
υπ’
αριθµ.
4.11268/οικ.5.8232/11-04-2014
Υ.Α.
«Κατηγοριοποίηση
παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισµός του είδους των κυρώσεων που
επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και
επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών
επαγγελµατικής κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του
άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ
1155/Β/7.05.2014),
23. Η υπ’ αριθµ. 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013) Απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει,
24. Η ειδική αναφορά αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης εξωτερικής αξιολόγησης της
πράξης “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι)” από το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
25. Ο Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει,
26. Η υπ’ αριθ. 15608/∆1.3589/20-5-2013 (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 221/20-05-2013) απόφαση
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας,
27. Η µε αριθµ. 2/34255/0022/6−6−2001(ΦΕΚ 746/Β/14-6-2001) Κοινή Υπουργική
Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2/82850/0022/25-09-2013 (ΦΕΚ
487/Υ.Ο.∆.∆./09-10-2013) απόφαση και ισχύει, για τους ελέγχους υλοποίησης που
θα διενεργούνται από τον ΟΑΕ∆,
28. Η µε αριθµό 2854/31/01−07−2008 Απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, για την διαδικασία
συντονισµού, ορισµού και παρακολούθησης των επαληθεύσεων/επιτόπιων ελέγχων
στα προγράµµατα που εκτελεί ο ΟΑΕ∆,
29. Τα οριζόµενα στο Άρθρο 29 «∆ιοικητική συνδροµή Ο.Α.Ε.∆. - Προστασία ελεγκτών
Ο.Α.Ε.∆.» του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18-04-2013) «Μέτρα για την
αποτελεσµατικότερη ένταξη/ επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας»,
30. Η υπ’ αριθµ. 113709/15.12.2005 (ΦΕΚ 1821/Β/23.12.2005) ΚΥΑ που αφορά στο
Σύστηµα Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.,
31. Η µε αριθ. 16252/20-08-2014 (ΦΕΚ 2457/Β/16-09-2014) ΚΥΑ µε θέµα «Εκχώρηση
αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.)» µε κωδικό αριθµό. 060Α,
32. Η µε αριθµό 3183/55/11-11-2014 2014 απόφαση του ∆Σ του Οργανισµού για την
έγκριση κατάθεσης Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
33. Η µε αριθµό 3239/56/18-11-2014 απόφαση του ∆Σ του Οργανισµού γι α την έγκριση
Πρόσκλησης υποβολής πρότασης για την υλοποίηση της ∆ράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ
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∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
Τ.Ε.Ι.»
34. Η µε αριθµό 3372/57/25-11-2014 απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆ έγκρισης του Τεχνικού
∆ελτίου
35. Η µε αριθµό 102686/1-12-2014 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» µε
κωδικό ΟΠΣ 495512.

36. Την υπ.’ αριθµ. 880/17/31-3-2015 απόφαση ∆Σ για µερική ανάκληση και
τροποποίηση των όρων της µε αριθµό 12/2014 πρόσκλησης ΟΑΕ∆
(απόφαση ∆Σ 3239/56/18-11-2014 ) µε τίτλο «Επιταγή ∆ιασύνδεσης µε την
αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.».
37. Την σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».
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1
1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ορισµοί

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην εφαρµογή του

συστήµατος επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου
της µε αρ. 1.5188/ οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣ∆ΕΚ,
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης σε ανέργους.
Πρόκειται για το µοντέλο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, σύµφωνα µε το οποίο ο
ωφελούµενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, σύµφωνα µε τις ανάγκες του, το
πρόγραµµα κατάρτισης και τον πάροχο κατάρτισης που το παρέχει, υπό την
προϋπόθεση ότι οι φορείς παροχής της κατάρτισης έχουν πιστοποιηθεί από τον
Εθνικό
Οργανισµό
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών του συστήµατος
επιταγών κατάρτισης (training voucher) καθώς και άλλων εννοιών της παρούσας
Πρόσκλησης, παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικοί ορισµοί.
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης : Ο Ο.Α.Ε.∆. ο οποίος θα αναλάβει την
υλοποίηση της ∆ράσης, ενεργώντας κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 1, του Ν.
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
∆ΡΑΣΗ: Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας
Πρόσκλησης.
Πρόγραµµα κατάρτισης: το πρόγραµµα κατάρτισης περιλαµβάνει α) θεωρητική
κατάρτιση των ωφελουµένων, συνολικής διάρκειας 120 ωρών και β) πρακτική
άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας,
συνολικής διάρκειας 480 ωρών
Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική
άσκηση) ανέρχεται σε 600 ώρες.
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούµενη.
Τα προγράµµατα κατάρτισης θα παρασχεθούν από παρόχους κατάρτισης, που θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της
παρούσας ∆ράσης.
Πρακτική άσκηση: αφορά την τοποθέτηση του ωφελούµενου µετά την
ολοκλήρωση του θεωρητικού µέρους της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης, σε θέση πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόµενη επιχείρηση του
ιδιωτικού τοµέα, µε την οποία ο ωφελούµενος θα έχει συµβληθεί από κοινού µε τον
πάροχο κατάρτισης
Υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης: οι υπηρεσίες που παρέχονται στον
ωφελούµενο από τον Πάροχο Κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη
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σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων µε τις
ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του
ωφελουµένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης,
µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόµενη
µετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόµενου σε σύµβαση εργασίας.
Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονοµική αξία ποσού 1680
ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική),
τη καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουµένων από τους παρόχους
κατάρτισης προκειµένου να επιτευχθεί η επιτυχηµένη τοποθέτηση σε θέσεις
πρακτικής ώστε να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα απασχόλησής τους µετά την
ολοκλήρωση του προγράµµατος.
Χρόνος ισχύος της επιταγής εισόδου, σύµφωνα µε τον όρο 6.2.3 της παρούσας:
Από την έκδοσή της µέχρι 29-5-2015.
Ωφελούµενοι( οµάδα στόχος): άνεργοι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, ηλικίας έως
29 ετών µε ηµεροµηνία γέννησης από 1/1/1985 εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.
Εκπαιδευτικό Επίδοµα: το εκπαιδευτικό επίδοµα ανέρχεται σε 2.400 ευρώ και
περιλαµβάνει το επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο
λαµβάνει ο ωφελούµενος της ∆ράσης από τον Ο.Α.Ε.∆, για τη συµµετοχή του σε
πρόγραµµα κατάρτισης της παρούσας και σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας.
Μητρώο Ωφελουµένων: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.∆ µε τους
ανέργους οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα επιλεγούν, σύµφωνα µε τα
κριτήρια και τις διαδικασίες που τίθενται στην παρούσα. Οι άνεργοι που θα
εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουµένων, δικαιούνται επιταγής εισόδου στην αγορά
εργασίας η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης, τη συµβουλευτική
καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουµένων
από τους παρόχους
κατάρτισης και συµβουλευτικής προκειµένου να επιτευχθεί η επιτυχηµένη
τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής ώστε να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα
απασχόλησης µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
Μητρώο Παρόχων: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.∆ , µε τους
πιστοποιηµένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον, για να υλοποιήσουν τα αναφερόµενα στην παρούσα προγράµµατα
κατάρτισης, και οι οποίοι πάροχοι κατάρτισης, πληρούν και αποδέχονται τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Πάροχος Κατάρτισης: α) κάθε Πάροχος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
ο οποίος είναι αδειοδοτηµένος ως Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο
∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, σύµφωνα µε το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15,
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αριθµ. 5 και σύµφωνα µε το Ν.4111//2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο
∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. β) Κάθε
Πάροχος Κατάρτισης, θα πρέπει στην δοµή όπου θα πραγµατοποιηθεί η κατάρτιση,
να έχει εξασφαλίσει προσβασιµότητα σε ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε το Νόµο 4067/2012
(ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και τις Οδηγίες Σχεδιασµού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για
Όλους» γ) Είναι δυνατή, για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων της ανωτέρω
περίπτωσης (β), η µίσθωση δοµών, δ) Θα πρέπει να διαθέτει τα οριζόµενα στο κεφ.
3
Ο Πάροχος Κατάρτισης, θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής
κατάρτισης, και της σύζευξης των καταρτιζοµένων µε τις επιχειρήσεις υποδοχής
πρακτικής άσκησης και της καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουµένων σε
όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.
Επόπτης Πρακτικής: ο οριζόµενος από τον Πάροχο Κατάρτισης, υπεύθυνος, για την
παρακολούθηση, εποπτεία, καθοδήγηση, υποστήριξη των καταρτιζοµένων πριν
αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης και της
πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις.
Επιβλέπων Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακός Υπεύθυνος Η Επιχείρηση πρακτικής
άσκησης
ορίζει
έναν
εργαζόµενο
της
ως
Επιβλέποντα
Πρακτικής
Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούµενου
(πρακτικά ασκούµενου) και θα συνεργάζεται άµεσα µε τον επόπτη πρακτικής
άσκησης
Τµήµα/ Πρόγραµµα Κατάρτισης: συγκροτείται από έναν αριθµό 10-25 (τµήµα)
ωφελούµενων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα κατάρτισης. Ο
Πάροχος Κατάρτισης µπορεί να συγκροτήσει περισσότερα του ενός τµήµατα,
αναλόγως του αριθµού των συµµετεχόντων και των πιστοποιηµένων αιθουσών
του.
Κώδικας ∆εοντολογίας: Ο Κώδικας που ορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να
τηρούνται από τα εµπλεκόµενα µέρη (πάροχος, ωφελούµενος, επιχείρηση
πρακτικής) στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και διέπει όλα τα στάδια της ∆ράσης,
από την προετοιµασία συµµετοχής κάθε ενδιαφερόµενου σε αυτή, µέχρι και την
ολοκλήρωσή της και θα αποτελεί παράρτηµα της σύµβασης µεταξύ των
εµπλεκόµενων µερών.
Ειδική
ιστοσελίδα:
η
ειδικά
διαµορφωµένη
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.voucher.gov.gr για την εφαρµογή του συστήµατος «Επιταγή
∆ιασύνδεσης µε την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ και
Τ.Ε.Ι.» µέσω της οποίας θα γίνει η διαχείριση όλων των
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ενεργειών για την υλοποίηση της ∆ράσης (όπως υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
από τους ωφελουµένους και τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της
υλοποίησης της από τον Ο.Α.Ε.∆. κ.λ.π.), καθώς και η ενηµέρωση των
ενδιαφεροµένων για την παρούσα Πρόσκληση και τη ∆ράση.

1.2 Σκοπός της ∆ράσης
Στόχος της ∆ράσης είναι η βελτίωση των προσόντων και των επαγγελµατικών
δεξιοτήτων αποφοίτων ΠΑΝ/ΜΙΩΝ /ΤΕΙ για τη διευκόλυνση ένταξής τους στην
αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Η ∆ράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουµένων στην
αγορά εργασίας, µέσω της απόκτησης και βελτίωσης των επαγγελµατικών τους
δεξιοτήτων,
µε παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε
πραγµατικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και την προσαρµογή των
επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων στις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας.
Ειδικότερα, µε τη ∆ράση αυτή αναµένεται να επιτευχθούν οι στόχοι:
• Η πρόληψη και η αντιµετώπιση της ανεργίας καθώς και η καταπολέµηση της
µακροχρόνιας ανεργίας µέσω της κατάρτισης ή και επανακατάρτισης των
ανέργων
• Η αύξηση της απασχολησιµότητας των ωφελουµένων
• Σύνδεση της κατάρτισης των ωφελουµένων µε την δυνατότητα
απασχόλησής τους.
• Η ποιοτική αναβάθµιση και η προσαρµογή των προγραµµάτων κατάρτισης
στα σύγχρονα δεδοµένα της παραγωγικής δοµής και της οικονοµίας.
• Εξοικείωση των καταρτιζοµένων µε τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας στο
χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

1.3 Σύντοµη περιγραφή της ∆ράσης
1.3.1 Αντικείµενο της ∆ράσης
Αντικείµενο της παρούσας ∆ράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης σε ανέργους αποφοίτους ΠΑΝ/ΜΙΩΝ /ΤΕΙ ηλικίας έως
29 ετών εγγεγραµµένους
στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.∆,
οι οποίες
περιλαµβάνουν:
I. Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουµένων διάρκειας 120
ωρών
II. Πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα
διάρκειας 480 ωρών (αποκλείεται η συµµετοχή των επιχειρήσεων ∆ηµοσίου,
∆ΕΚΟ, & τυχερών παιγνίων), που θα επιλεγούν από τους Παρόχους
Κατάρτισης.
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III. Συµπληρωµατικές
Υπηρεσίες
Υποστήριξης
και
καθοδήγησης
των
καταρτιζοµένων από τον Πάροχο Κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της
θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη
διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων
των καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση,
παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόµενου από τον Πάροχο
Κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, µέσω του Επόπτη
Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την ενδεχόµενη µετατροπή
της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόµενου σε σύµβαση εργασίας.
IV. Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και µε τη σύναψη της σχετικής
σύµβασης γίνεται διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών
αναγκών και οριζόντιων δεξιοτήτων των ωφελουµένων µε το επίπεδο του
τµήµατος θεωρητικής κατάρτισης και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού
προγράµµατος θεωρητικής κατάρτισης.
Για τις ανάγκες της σύζευξης των ωφελουµένων µε τις θέσεις πρακτικής άσκησης
δηµιουργείται ατοµικός φάκελος του ωφελούµενου.
Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν µε τη µέθοδο της επιταγής εισόδου στην
αγορά εργασίας
κατά την έννοια του άρθρου 2 της µε αρ. 1.5188/οικ.
3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣ∆ΕΚ και σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας.
Η ∆ράση θα πραγµατοποιηθεί στις 8 ∆ιοικητικές Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας,
σύµφωνα µε τη χρηµατοδοτική κατανοµή.

1.3.2 Αντικείµενα Κατάρτισης
Αντικείµενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση από τους ωφελούµενους άνεργους,
γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντιες δεξιότητες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
κεφάλαιο 4 της παρούσας.

1.3.3 Μητρώο Παρόχων
Τα προγράµµατα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης που θα
εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 3 της παρούσας.
Οι πάροχοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, αναλαµβάνουν την
υποχρέωση να καταρτίσουν τους ανέργους του Μητρώου Ωφελούµενων στα
προγράµµατα κατάρτισης της παρούσας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.

1.3.4 Μητρώο Ωφελουµένων
Οι άνεργοι που θα καταρτιστούν, θα επιλεγούν µε τα κριτήρια και τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παρούσα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουµένων που θα
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συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.∆, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας.

1.3.5 Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης
Η πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, στις
οποίες δεν συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι οποίες για την
πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994
όπως ισχύει σήµερα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 3.1 και 4.7 της παρούσης.

1.3.6

Υλοποίηση της ∆ράσης – Σύστηµα Επιταγών Εισόδου στην αγορά
εργασίας

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουµένων, δικαιούται µια
προσωπική επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, µε την οποία αποκτά τη
δυνατότητα να καταρτιστεί στη ∆ιοικητική Περιφέρεια της χώρας που έχει επιλέξει, και
σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, από αυτούς που περιλαµβάνονται στο
Μητρώο Παρόχων.
Μέσω της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, ο πάροχος κατάρτισης θα
πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παράσχει προς τον ωφελούµενο άνεργο.
Μεταξύ του παρόχου κατάρτισης, της επιχείρησης πρακτικής άσκησης και του
καταρτιζόµενου υπογράφεται τριµερής σύµβαση στην οποία επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα αυτής ο «Κώδικας ∆εοντολογίας». Τόσο στη σύµβαση όσο και στο
Παράρτηµα αυτής, προσδιορίζονται οι βασικές αρχές και οι όροι που διέπουν την
συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών και για την οποία εκατέρωθεν οι
συµβαλλόµενοι έχουν λάβει γνώση.
Ο Ο.Α.Ε.∆ καταβάλλει στους ωφελούµενους που καταρτίστηκαν το εκπαιδευτικό
επίδοµα τµηµατικά σε 2 δόσεις, και επίσης καταβάλλει τµηµατικά σε 2 δόσεις, το
αντίτιµο των επιταγών κατάρτισης προς τους παρόχους, ως αµοιβή για τις
υπηρεσίες που παρείχαν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 8 στην
παρούσα.
Οι όροι υλοποίησης του συστήµατος επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, οι
όροι και οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου της
∆ράσης από τον Ο.Α.Ε.∆ και την πληρωµή των ενδιαφεροµένων από τον Ο.Α.Ε.∆,
αναφέρονται στην παρούσα.

1.3.7 Ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων
Όλη η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για τη ∆ράση αλλά και η διαχείριση των
θεµάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα γίνεται σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας, µέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
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1.3.8 ∆ιάρκεια της ∆ράσης
Η υλοποίηση της ∆ράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι και την 31
∆εκεµβρίου 2015 (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) .

1.3.9 Προϋπολογισµός – Γεωγραφική Κατανοµή Πόρων
Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης (συµπεριλαµβανοµένων και των
εκπαιδευτικών επιδοµάτων) δεν θα υπερβεί το ποσό των σαράντα πέντε
εκατοµµυρίων ευρώ (45.000.000,00 €).
Το κόστος της κατάρτισης και των υποστηρικτικών υπηρεσιών καθορίζεται στο
συνολικό ποσό των 1.680€ ανά ωφελούµενο, το οποίο αναλύεται σε 2,80 € ανά
ώρα ανά ωφελούµενο συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών,
όπως αναλύονται στον όρο 6.2.2 της παρούσας.
Το κόστος του εκπαιδευτικού επιδόµατος καθορίζεται στο συνολικό ποσό των
2.400 € ανά ωφελούµενο, το οποίο αναλύεται σε
4,00 € ανά ώρα ανά
ωφελούµενο.
Ο προϋπολογισµός της ∆ράσης αποτελεί 100% δηµόσια δαπάνη και
χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», µε πόρους της
Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή του προϋπολογισµού ανά
∆ιοικητική Περιφέρεια όπου θα υλοποιηθεί η παρούσα ∆ράση.
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Συνολικός Προϋπολογισµός.44.954.000
Κατανοµή ανά περιφέρεια
Περιφέρεια Σύγκλισης
Ανατ. Μακεδονία
Θράκη:
Θεσσαλία:
Ήπειρος:
Ιόνια Νησιά:
∆υτική Ελλάδα:
Πελοπόννησος:
Βόρειο Αιγαίο:
Κρήτη:
ΣΥΝΟΛΑ

Προϋπολογισµός Ενδεικτικός αριθµός ωφελουµένων
6.607.238

1619

6.607.238
5.214.064
2.202.746
8.566.014
4.495.250
3.596.320
7.665.130

1619
1278
540
2100
1102
881
1879

44.954.000

11.018

Σε ∆ιοικητικές Περιφέρειες, στις οποίες δεν θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από
υποψηφίους ωφελούµενους ή παρόχους κατάρτισης, η ∆ράση δεν θα υλοποιηθεί.
Η χρηµατοδοτική κατανοµή του παραπάνω πίνακα δύναται να τροποποιηθεί,
προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του συνόλου της ∆ράσης.

1.3.10
i.

ii.

iii.

iv.

Γενικοί όροι

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για όσους συµµετέχουν µε
οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία της ∆ράσης
αυτής.
Η συµµετοχή στην παρούσα ∆ράση και στις διαδικασίες που περιγράφονται
στην παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.
Η υποβολή αίτησης συµµετοχής σε Μητρώο της παρούσας συνιστά
εξουσιοδότηση προς τον Ο.Α.Ε.∆. (Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης), για
την περαιτέρω επεξεργασία [από τις αρµόδιες υπηρεσίες] των προσωπικών
δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις
ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράµµατος, για το σκοπό εξαγωγής
στατιστικών δεδοµένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της
εκπόνησης µελετών για την αξιολόγηση της ∆ράσης. Σε κάθε περίπτωση ο
αιτών έχει τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.
Επισηµαίνεται ότι η «Αίτηση συµµετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης.
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v.

Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουµένων έχουν
αποκλειστικά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην
παρούσα.
vi. Οι Πάροχοι Κατάρτισης, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν
θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου», και έχουν
αποκλειστικά τα δικαιώµατα που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και
συµπληρωµατικά
στην
µε
αριθµό
1.5188/οικ3.968/15.4.11
(ΦΕΚ
915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.
vii. Ο Ο.Α.Ε.∆. , θα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση του συστήµατος
εφαρµογής www.voucher.gov.gr µε το webservice του, για τη ταυτοποίηση
των στοιχείων των ανέργων οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα
ανεργίας του και αποτελούν τους εν δυνάµει ωφελούµενους της πράξης
καθώς και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.
viii. Για τις ανάγκες της ∆ράσης θα συγκροτηθεί και θα τηρείται Μητρώο
Ωφελουµένων βάσει του Νόµου 2472/97. Κάθε ωφελούµενος έχει δικαίωµα
ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.
ix. Ο Ο.Α.Ε.∆. θα διενεργεί ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα.
x.
Ο Ο.Α.Ε.∆.
θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες
πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και
τους όρους της παρούσας.
xi. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
xii. Η πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα,
στις οποίες δεν συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι οποίες
για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του
Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήµερα.
xiii. Οι προθεσµίες της παρούσας, δύνανται να τροποποιούνται µονοµερώς µόνο
από τον Ο.Α.Ε.∆., οπότε η τυχόν τροποποίηση τους θα δηµοσιεύεται στην
ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆
xiv. H συµµόρφωση µε τις κατευθύνσεις και οδηγίες που θα καταχωρούνται από
τον ΟΑΕ∆
στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, είναι
υποχρεωτική.
xv. Οι υποψήφιοι και οι ωφελούµενοι µε δική τους φροντίδα και επιµέλεια
λαµβάνουν γνώση για κάθε θέµα σχετικό µε τη ∆ράση µέσω της ιστοσελίδας
αυτής, την οποία χρησιµοποιούν για τη συµµετοχή τους σε κάθε στάδιο
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υλοποίησης της ∆ράσης. Ο Ο.Α.Ε.∆ δεν υποχρεούται να ενηµερώνει µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κλπ) τους ενδιαφερόµενους,
οι οποίοι οφείλουν να λαµβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών µε
δική τους φροντίδα και επιµέλεια, από την ειδική ιστοσελίδα
xvi. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της
∆ράσης µε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή
της, καθώς και για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν, κατ'
ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2023, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιµο σε
περίπτωση ελέγχου.
xvii. Οι πληρωµές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (σε
ωφελούµενους και παρόχους κατάρτισης) θα καταβληθούν, υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.
xviii. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να συµπληρώνουν και να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.∆. -ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε την
ονοµασία «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόµενα έντυπα που αφορούν την υλοποίηση
της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 28153/126/20.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013)
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
όπως ισχύει.

2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Μητρώο Ωφελουµένων
∆ικαίωµα συµµετοχής στη ∆ράση και εποµένως δικαίωµα υποβολής «Αίτησης
Συµµετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουµένων που θα συγκροτήσει ο
Ο.Α.Ε.∆., έχουν άνεργοι απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ ή ΤΕΙ οι οποίοι πρέπει να έχουν
γεννηθεί µετά την 01.01.1985.
Κάθε ενδιαφερόµενος, έχει δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής σε µια µόνο
∆ιοικητική Περιφέρεια. Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή
∆ιοικητικής Περιφέρειας.
Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο
συγχρηµατοδοτούµενο από το ΕΚΤ πρόγραµµα κατάρτισης κατά το τελευταίο
δίµηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συµµετοχής στην παρούσα
Πρόσκληση.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους
θα απορρίπτονται και δεν θα συµπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής και
εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουµένων.
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Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους ανέργους που ενδιαφέρονται να
συµµετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας:
α.
Ασυµβίβαστο µεταξύ επιδόµατος ανεργίας και εκπαιδευτικού επιδόµατος: Για
όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούµενων ανέργων, αναστέλλεται η
καταβολή του επιδόµατος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆., ενώ το χρονικό
διάστηµα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της
ανεργίας τους.
Η ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος κατάρτισης αποτελεί
ηµεροµηνία αναστολής του επιδόµατος ανεργίας, το οποίο οι ωφελούµενοι
δικαιούνται να συνεχίσουν να λαµβάνουν από την εποµένη της
ολοκλήρωσης της συµµετοχής τους σε αυτό.
β.
Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούµενων θα πρέπει να είναι
εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος κατάρτισης και µέχρι την ολοκλήρωση της συµµετοχής τους
σε αυτό, σύµφωνα µε την παρούσα.
Σε περίπτωση που ωφελούµενος απολέσει την ιδιότητα του εγγεγραµµένου
ανέργου στα µητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. οποιαδήποτε στιγµή από την
ηµέρα ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης µέχρι την ολοκλήρωση της
συµµετοχής του στο πρόγραµµα κατάρτισης, διαγράφεται αυτοδίκαια από το
Μητρώο Ωφελουµένων και η επιταγή κατάρτισής του ακυρώνεται εις
ολόκληρον ή µέρος αυτής, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί. Για δε τις πληρωµές
ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.8.1 , εδάφιο Ζ.

2.2 Υποβολή Αίτησης Συµµετοχής - ∆ικαιολογητικών.
Κάθε ενδιαφερόµενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουµένων και να συµµετέχει
στην παρούσα ∆ράση πρέπει:
Α. Να συµπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω διαδικτύου, στην
ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρµα «Αίτηση συµµετοχής».
Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συµπλήρωση όλων των απαιτούµενων
πεδίων της Αίτησης συµµετοχής. Σηµειώνεται ότι η «Αίτηση συµµετοχής» επέχει
θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των
στοιχείων της αίτησης συµµετοχής µετά την υποβολή αυτής στην ειδική
ιστοσελίδα της ∆ράσης.
Κατά την υποβολή της Αίτησης Συµµετοχής, το πληροφοριακό σύστηµα των
επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, ελέγχει αυτόµατα τα ατοµικά στοιχεία
του αιτούντος, µέσω του Μητρώου ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. και σε περίπτωση µη
ταυτοποίησης τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης.
Όσα κριτήρια δεν δύνανται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα πιστοποιούνται
από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ωφελούµενοι-κάτοχοι των επιταγών
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εισόδου στην αγορά εργασίας στους παρόχους κατάρτισης, τους οποίους θα
επιλέξουν, µετά από αίτηµα των τελευταίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
κεφάλαιο 3.3 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά αυτά, ανεξαρτήτως οµάδας ωφελουµένων, θα πρέπει να
τεκµηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόµενος έχει συµπληρώσει
στην αίτηση συµµετοχής του για εκείνα τα πεδία (κριτήρια επιλογής) που δεν
ελέγχονται αυτόµατα από το Μητρώο Ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. (εισοδηµατικά
κριτήρια και Βαθµός Πτυχίου).
Απορρίπτεται ή/και ακυρώνεται η επιταγή κατάρτισης Ωφελούµενου που θα
εντοπισθεί να έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Οι Ωφελούµενοι αυτοί καταγράφονται
σε διακριτό Μητρώο και αποκλείονται από τη δυνατότητα εγγραφής σε Μητρώο
Ωφελουµένων για συµµετοχή σε ∆ράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας
για ένα χρόνο.
Επίσης, ο ωφελούµενος, οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία του Τραπεζικού του
λογαριασµού (IBAN), κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του. Στο
λογαριασµό αυτό, στον οποίο θα καταβληθεί από τον Ο.Α.Ε.∆ το εκπαιδευτικό
επίδοµα, ο ωφελούµενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος είτε
πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασµού.
Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει
τον «Κωδικό Αριθµό Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την
ακριβή ηµεροµηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι µοναδικός για
κάθε αίτηση συµµετοχής, χορηγείται αυτόµατα από το οικείο µηχανογραφικό
σύστηµα µε την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και
χρησιµοποιείται αντί για το ονοµατεπώνυµο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα
(Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δηµοσιεύονται στο πλαίσιο της
παρούσας.
Σηµειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

2.3 Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση
Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουµένων θα γίνει µε
µοριοδότηση, βάσει κριτηρίων. Τα κριτήρια µοριοδότησης είναι τα ακόλουθα
1. Βαθµός Κτήσης Πτυχίου.
2. Ηλικία υποψηφίου.
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα ατοµικό ή/και συζύγου (∆ιαχ/κο έτος 2013,
οικονοµικό έτος 2014)
4. Χρόνος ανεργίας
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Η µέγιστη προβλεπόµενη µοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 µόρια, η
βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.
Σηµειώνεται ότι Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30,
παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, ασφαλισµένοι ή µη σε οικεία
ασφαλιστικά ταµεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελµα, µπορούν να
εγγράφονται ως άνεργοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆».
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Πίνακας 1: Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής ωφελουµένων για την επιταγή εισόδου στην αγορά
εργασίας

Α/
Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

∆ιάρκεια συνεχόµενης
ανεργίας
(Μέγιστος βαθµός: 39
µόρια)
1

2

3

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Από 0 έως 6 µήνες

7-12 µήνες

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 µόριο για κάθε πλήρη
µήνα ανεργίας έως και τον
έκτο (6ο) µήνα ανεργίας µε
µέγιστο τα 6 µόρια
6 µόρια +1,5 µόριο για
κάθε πλήρη µήνα ανεργίας
από τον έβδοµο έως και
τον δωδέκατο µήνα
ανεργίας µε µέγιστο τα 15
µόρια
15 µόρια + 2 µόρια για
κάθε πλήρη µήνα ανεργίας
από το δέκατο τρίτο µήνα
ανεργίας και άνω µε
µέγιστο τα 39 µόρια
21

Σηµ. Για την µοριοδότηση της
ανεργίας θα υπολογισθεί ως
καταληκτική ηµεροµηνία του
διαστήµατος ανεργίας η
ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων

13 µήνες και άνω

Ηλικία υποψηφίου
(Μέγιστος βαθµός: 21
µόρια)

Μέχρι 26 ετών
Άνω των 26 ετών – 29
ετών

Ετήσιο φορολογητέο
εισόδηµα ατοµικό ή/και
συζύγου (Εισοδήµατα του
2013)
(Μέγιστος βαθµός: 30
µόρια)

0 - 12.000€

30 Μόρια

12.001 - 18.000€

15 Μόρια

18.001 € και άνω

0

Καλώς

0

Λίαν Καλώς

15

11

Τα µόρια αυτού του κριτηρίου
υπολογίζονται µε δύο δεκαδικά
ψηφία

4

Βαθµός Κτήσης Πτυχίου
(Μέγιστος βαθµός: 30
µόρια)
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Α/
Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άριστα

30

Ως ατοµικό εισόδηµα νοείται το εισόδηµα του υπόχρεου, σε περίπτωση που
υποβάλει µόνος του φορολογική δήλωση (πχ άγαµος, µονογονέας, διαζευγµένος)
Ως οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό εισόδηµα του υπόχρεου, της
συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών του. Ως εξαρτώµενα µέλη θεωρούνται τα
άτοµα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Το εισόδηµα ως µοριοδοτούµενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδηµα του
οικονοµικού έτους 2014 (εισοδήµατα έτους 2013).

2.4 ∆ιαδικασία επιλογής – Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουµένων
Μετά τη λήξη των ως άνω προθεσµιών, ο Ο.Α.Ε.∆ προβαίνει στη διαδικασία
επιλογής των ωφελουµένων και έκδοσης του Μητρώου Ωφελουµένων, η οποία
περιλαµβάνει κατά σειρά τα εξής:
Α) Έλεγχο των στοιχείων της αίτησης συµµετοχής των ανέργων για να διαπιστωθεί
εάν είναι επιλέξιµοι ή όχι.
Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί αυτόµατα από το Πληροφοριακό Σύστηµα των
επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας, µε τη διασταύρωση των στοιχείων της
Αίτησης, µε τα αντίστοιχα στοιχεία, που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας του
Ο.Α.Ε.∆. Όσα κριτήρια δεν δύναται να διασταυρωθούν ηλεκτρονικά, θα
πιστοποιούνται από δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ωφελούµενοι κάτοχοι των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας στον πάροχο κατάρτισης
που θα έχουν επιλέξει.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων
στην αίτηση συµµετοχής και των στοιχείων των δικαιολογητικών απορρίπτεται η
αίτηση.
Όσοι δεν υποβάλλουν δικαιολογητικά ή σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχο από
τους παρόχους κατάρτισης διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή µη
ευανάγνωστα και δυσδιάκριτα και δεν προκύπτουν µε σαφήνεια και καθαρότητα
τα δηλωθέντα στοιχεία, ο υποψήφιος θα απορρίπτεται και δεν θα
συµπεριλαµβάνεται στο Μητρώο Ωφελουµένων.
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Εάν κατά τους επιτόπιους ελέγχους από τον Ο.Α.Ε.∆. διαπιστωθούν παραλείψεις
ο ωφελούµενος διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουµένων και ο Πάροχος
Κατάρτισης δεν αποζηµιώνεται.
Για όσους ανέργους κριθούν επιλέξιµοι από τον έλεγχο επιλεξιµότητας
ακολουθεί:
Β) Βαθµολόγηση των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια του κεφαλαίου 2.3.
Η βαθµολόγηση αφορά το σύνολο των αιτούντων που έχουν δικαίωµα
συµµετοχής σύµφωνα µε την παρούσα και γίνεται αυτόµατα από το
πληροφοριακό σύστηµα του συστήµατος επιταγών εισόδου στην αγορά
εργασίας.
Η βαθµολόγηση γίνεται µε µοριοδότηση βάσει των στοιχείων που κάθε
ενδιαφερόµενος έχει δηλώσει στην Αίτηση Συµµετοχής του, µετά και από
αυτόµατο έλεγχο των στοιχείων του (ανεργία, εισόδηµα)
Σε περίπτωση ισοβαθµιών κατά τη µοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι
που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα µόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά
συµπίπτουν, στο δεύτερο και στα επόµενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται
στον Πίνακα 1.
Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθµία, επιλέγονται όλοι οι ισοβαθµούντες.
Γ)
Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουµένων
Το Μητρώο Ωφελουµένων συγκροτείται από τον Ο.Α.Ε.∆ και έχει τη µορφή πινάκων
κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια. Στους πίνακες αυτούς
αποτυπώνεται η τελική κατάταξη των επιλεγέντων, αφού ληφθούν υπόψη τα
αποτελέσµατα της βαθµολόγησης και το πλήθος των αιτήσεων των ωφελουµένων
ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια. Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουµένων
περιλαµβάνουν:
• τους επιλεγέντες ωφελούµενους, που δικαιούνται να λάβουν επιταγές
κατάρτισης και ανέρχονται συνολικά σε 11.018 άτοµα, µε τους κωδικούς
αριθµούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συµµετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.).
• τους επιλαχόντες σε ποσοστό 50% και µέχρις εξαντλήσεως του πίνακα.
• Όλοι οι επιλαχόντες θα θεωρηθούν ως επιτυχόντες λόγω των χρονικών
περιορισµών που τίθενται ( δεν υπάρχει το περιθώριο για δεύτερη φάση
αποτελεσµάτων) και µέχρις εξαντλήσεως του αριθµού των αιτηθέντων.
Η γνωστοποίηση του Μητρώου Ωφελουµένων στους ενδιαφερόµενους γίνεται
σύµφωνα µε τους όρους του κεφαλαίου 2.6 της παρούσας.
∆) ∆ιαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
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Οι µη επιλεγέντες ωφελούµενοι έχουν το δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων εντός
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από της δηµοσιεύσεως του Μητρώου
Ωφελουµένων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον Ο.Α.Ε.∆. υπόψη
αρµόδιας τριµελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητή του
Ο.Α.Ε.∆. και η οποία αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό επί των
αντιρρήσεων. Η επιτροπή εξετάζει κατά πρώτον το εµπρόθεσµο και εν συνεχεία το
βάσιµο των αντιρρήσεων, εκδίδει δε αιτιολογηµένη απόφαση την οποία κοινοποιεί
µε κάθε πρόσφορο µέσο στον αιτούντα τις αντιρρήσεις. Η επιτροπή δύναται να
ζητήσει διευκρινήσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε
απαιτείται προκειµένου να αξιολογήσει τους ισχυρισµούς του αιτούντα. Η επιτροπή
πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την άσκησή τους.

2.5 ∆ιαγραφή Ωφελούµενου
Ωφελουµένων

-

Τροποποίηση

του

Μητρώου

Σε περίπτωση διαγραφής ωφελουµένου από πίνακα κατάταξης του Μητρώου
Ωφελουµένων, τη θέση του λαµβάνει ο πρώτος επιλαχών, οπότε και τροποποιείται
το Μητρώο µε την κατάρτιση νέου πίνακα ωφελουµένων στην αντίστοιχη ∆ιοικητική
Περιφέρεια εφόσον η ολοκλήρωση της ∆ράσης είναι εφικτή εντός του
χρονοδιαγράµµατος.
∆ιαγραφή ωφελουµένου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση απώλειας
δικαιώµατος ενίσχυσης ή και ακύρωσης της επιταγής κατάρτισης σύµφωνα µε
την παρούσα.
Ο ωφελούµενος χάνει το δικαίωµα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο
Ωφελουµένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:
i. Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούµενος στον πάροχο
κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι δεν τεκµηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά
την υποβολή της αίτησης συµµετοχής του στη ∆ράση. Στην περίπτωση αυτή ο
πάροχος κατάρτισης ενηµερώνει το Ο.Α.Ε.∆. µέσω της ειδικής ιστοσελίδας και ο
υποψήφιος διαγράφεται αυτόµατα από το Μητρώο Ωφελουµένων.
ii. Εάν ο ωφελούµενος υπερβεί το επιτρεπόµενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της
θεωρητικής – πρακτικής κατάρτισης του προγράµµατος κατάρτισης.
iii. Εάν ο ωφελούµενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας.
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2.6 ∆ηµοσιοποίηση Μητρώου
ενδιαφερόµενων

Ωφελουµένων

-

Ενηµέρωση

των

Αµέσως µετά τη συγκρότηση του Μητρώου Ωφελουµένων δηµοσιεύονται οι πίνακες
κατάταξης των ωφελουµένων στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr,
για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουµένων περιλαµβάνουν ΜΟΝΟΝ τους
κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφεροµένων.
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συµµετοχής ενηµερώνονται για την εγγραφή τους ή µη
στο Μητρώο Ωφελουµένων µε δική τους φροντίδα και επιµέλεια παρακολουθώντας
την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Μητρώο
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Μητρώο Παρόχων και εποµένως δικαίωµα υποβολής
«Αίτησης Συµµετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων που θα συγκροτήσει ο
Ο.Α.Ε.∆ στο πλαίσιο της παρούσας, έχει:
Α) Κάθε αδειοδοτηµένος ως Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο ∆ιά
Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
και κάθε πάροχος ο οποίος σύµφωνα µε το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15,
αριθµ. 5 και σύµφωνα µε το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο
∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2
B) Κάθε Πάροχος Κατάρτισης µπορεί να συµµετέχει σε όσες ∆ιοικητικές
Περιφέρειες, διαθέτει τουλάχιστον µία «Ι∆ΙΑ» ∆οµή.
Γ) Κάθε Πάροχος Κατάρτισης θα πρέπει στη δοµή που θα πραγµατοποιηθεί η
κατάρτιση να έχει εξασφαλίσει προσβασιµότητα σε ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε το νόµο
4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και τις Οδηγίες
Σχεδιασµού του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
«Σχεδιάζοντας για Όλους». Ειδικότερα για τα Κ∆ΒΜ1 απαιτείται να υποβληθεί
ακριβές αντίγραφο της πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ για πρόσβαση των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες.
∆) Ο Πάροχος Κατάρτισης, πρέπει να αθροίζει τουλάχιστον:
•
•
•
•

9 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)* την τελευταία τριετία, (έτη 2012, 2013,
2014), εφ’ όσον η έναρξη λειτουργίας** του είναι πριν την 1-1-2012.
6 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)* την τελευταία διετία, (έτη 2013, 2014), εφ’
όσον η έναρξη λειτουργίας του είναι εντός του 2012.
3 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)* το έτος 2014, εφ’ όσον η έναρξη
λειτουργίας του είναι εντός του 2013
Αναγωγή των 3 Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)* στους µήνες λειτουργίας του ΚΕΚ
εφ’ όσον η έναρξη λειτουργίας του είναι εντός του 2014

Πάροχοι οι οποίοι έκαναν έναρξη µετά τις 16/12/2014 (ηµεροµηνία ανάρτησης
της πρόσκλησης) ∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
Κωδ .Πρόσκλησης

02
27 -

ΑΔΑ: 7ΕΑΞ4691Ω2-ΙΥ0
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις θα πρέπει τουλάχιστον το 1/3 των Ε.Μ.Ε. να
αφορούν σε πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστηµιακού η Τεχνολογικού τοµέα).
Ε) Οι πάροχοι κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων µπορούν
να υλοποιήσουν προγράµµατα κατάρτισης αποκλειστικά σε πιστοποιηµένες
δοµές, για το θεωρητικό µέρος της κατάρτισης. Υπάρχει δε η δυνατότητα
µίσθωσης δοµής από τον πάροχο .
Ειδικά σε Νησιά, στα οποία δεν υπάρχουν πιστοποιηµένες δοµές, οι πάροχοι
κατάρτισης του Μητρώου µπορούν να υλοποιήσουν προγράµµατα κατάρτισης
σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ.
9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β’/15.9.1999) ΚΥΑ, εφόσον αυτές
παραχωρηθούν νοµίµως προς τούτο.
Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους υποψήφιους παρόχους
κατάρτισης που ενδιαφέρονται να συµµετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας:
i.
Η αίτηση συµµετοχής στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας συνιστά
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.
ii.
Οι πάροχοι κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων
υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Αναδόχου/Παρόχου»,
όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και συµπληρωµατικά στην
µε αριθµό 1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το
ΕΣ∆ΕΚ
*
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
Ο αριθµός του προσωπικού µιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθµό των ετήσιων µονάδων εργασίας
(ΕΜΕ), στον οποίο συµπεριλαµβάνονται:
•
Οι µισθωτοί της εξεταζόµενης επιχείρησης
•
τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης από αυτή και
εξοµοιώνονται προς µισθωτούς ενώπιον του εθνικού δικαίου
•
τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης (εφόσον είναι καταχωρηµένοι στo E7 η και Ε5 )
•
τους συνεταίρους που ασκούν τακτική δραστηριότητα στην επιχείρηση και επωφελούνται των
οικονοµικών πλεονεκτηµάτων από µέρους της επιχείρησης (εφόσον είναι καταχωρηµένοι στo E7 η
και Ε5 )
•
Οι µαθητευόµενοι ή σπουδαστές σε επαγγελµατική κατάρτιση που επωφελούνται σύµβασης
µαθητείας ή επαγγελµατικής επιµόρφωσης δεν υπολογίζονται στον αριθµό των απασχολουµένων
προσώπων.

** Εναρξη λειτουργίας: Η ηµεροµηνία χορήγησης της πιστοποίησης από το ΕΟΠΠΕΠ
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iii.

iv.

v.

vi.

Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν υποχρεωτικούς και
ουσιώδεις όρους της σύµβασης, που συνάπτεται µεταξύ του
ωφελουµένου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης πρακτικής
άσκησης, εφόσον ο Πάροχος Κατάρτισης εγγραφεί στο Μητρώο
Παρόχων της παρούσας.
Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να επιλέξουν επιχειρήσεις για την
υλοποίηση της Πρακτικής άσκησης, σύµφωνα µε τους Όρους της
παρούσας.
Το µέλος του Μητρώου Παρόχων υποχρεούται για όσο διάστηµα είναι
εγγεγραµµένο στο Μητρώο να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του
και να εκπληρώνει τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του.
Οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελούν το υποχρεωτικό και
αποκλειστικό περιεχόµενο της σύµβασης, που συνάπτεται µεταξύ του
παρόχου κατάρτισης και του ωφελουµένου, εφόσον ο Πάροχος
Κατάρτισης εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων.

3.2 Υποβολή Αίτησης Συµµετοχής – Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων
και να παράσχει στους ωφελούµενους τις υπηρεσίες κατάρτισης της παρούσας
Πρόσκλησης πρέπει:
i.
Να
αιτηθεί
την
ταυτοποίησή
του
µέσω
της
ιστοσελίδας
http://www.voucher.gov.gr ως πιστοποιηµένο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και να δηµιουργήσει τον ατοµικό τους λογαριασµό (personal
account), ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει στα επόµενα
στάδια.
Κατά την υποβολή του αιτήµατος ταυτοποίησης, το πληροφοριακό σύστηµα
των επιταγών κατάρτισης ελέγχει αυτόµατα τα στοιχεία του παρόχου
κατάρτισης σε σχέση µε τα επίσηµα στοιχεία που τηρούνται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σε περίπτωση µη ταυτοποίησης τους, δεν επιτρέπει την
υποβολή της αίτησης συµµετοχής.
ii.
Να συµπληρώσει και να υποβάλει την «Αίτηση Συµµετοχής» ηλεκτρονικά στην
ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, της οποίας όλα τα πεδία είναι
υποχρεωτικά. Επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωση και περιλαµβάνει:
1. Τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης (επωνυµία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ.,
Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή αριθµός αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)
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2. Τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση,
Α∆Τ, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ.).
3. Τη ∆ιοικητική Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα/∆ήµο όπου ο Πάροχος
Κατάρτισης προτίθεται να υλοποιήσει προγράµµατα κατάρτισης στο
πλαίσιο της παρούσης.
4. Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο Πάροχος Κατάρτισης, την οποία και θα
συνδέσει (link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού του παρόχου κατάρτισης (IBAN,
υποκατάστηµα), στον οποίο και θα καταβληθεί η αµοιβή του από τον
Ο.Α.Ε.∆ για τις υπηρεσίες κατάρτισης που θα παράσχει στο πλαίσιο της
παρούσας.
6. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ (ως σκαναρισµένα
αρχεία)
7. ∆ήλωση ότι διαθέτει πρόσβαση σε ΑµεΑ
8. ∆ήλωση ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό σύµφωνα µε τους όρους
της πρόσκλησης.

3.2.1 Συνοδευτικά δικαιολογητικά της υποβολής αίτησης παρόχου
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να διατηρεί όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν
την επιλεξιµότητα του, σύµφωνα µε την παρούσα, προκειµένου να ελεγχθούν
από τους αρµόδιους ελεγκτές Ο.Α.Ε.∆. κατά τους επιτόπιους ελέγχους.
Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής
1. Αποδεικτικό εξασφάλισης προσβασιµότητας σε ΑΜΕΑ από ΕΟΠΠΕΠ (για τα
Κ∆ΒΜ1), σύµφωνα µε το νόµο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός
Κανονισµός» και τις Οδηγίες Σχεδιασµού του Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
2. Τις σχετικές Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆) από τις οποίες αποδεικνύεται
ότι απασχολούν τα άτοµα εκείνα όπως περιγράφεται στην παράγραφο ∆ του
κεφ.3.1
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ .
4. Ότι άλλο αποδεικτικό στοιχείο απαιτείται.

3.3 Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων
Α)

Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων.
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και
ολοκλήρωσε την ηλεκτρονική αίτηση, εγγράφεται στο Μητρώο Παρόχων.
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Οι εγγεγραµµένοι πάροχοι στο Μητρώο Παρόχων παρουσιάζονται µε τη
µορφή πινάκων και οµαδοποιηµένα ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια, και
δηµοσιεύονται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
Β)
∆ηµοσιοποίηση στοιχείων Παρόχου Κατάρτισης µέλους του Μητρώου
Παρόχων
Στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, για κάθε πάροχο
κατάρτισης, αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
i. Η επωνυµία του
ii. Ο κωδικός πιστοποίησής του ή άδεια λειτουργίας του από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
iii. Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας
iv. Η ∆ιοικητική Περιφέρεια/ Περιφερειακή Ενότητα/ ∆ήµος, όπου
προτίθεται να παρέχει κατάρτιση.
Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η παραποµπή (link) στην
ιστοσελίδα κάθε παρόχου κατάρτισης, στην οποία θα δίνονται λοιπές
πληροφορίες και ενηµέρωση προς τους ενδιαφερόµενους. Μέσω της ιστοσελίδας
των παρόχων κατάρτισης θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως πληροφορίες
όπως:
i. Αναλυτικό Εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
ii. Η Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας για κάθε επιχείρηση µε την οποία θα
συνεργαστεί ο Πάροχος Κατάρτισης ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια και
περιφερειακή ενότητα, η οποία θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυµία της επιχείρησης
Συνοπτική αναφορά του αντικειµένου δραστηριότητας της
Τα στοιχεία του χώρου που θα πραγµατοποιηθεί η πρακτική άσκηση
(έδρα, υποκατάστηµα, εργοτάξια κλπ.), καθώς και η ταχυδροµική του
διεύθυνση.
• Τον αριθµό των συνολικών θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση
προσφέρει στο σύνολο της ∆ράσης, σε σχέση µε τον αριθµό των
ατόµων που απασχολεί η επιχείρηση.
• Το αντικείµενο των προσφεροµένων θέσεων πρακτικής άσκησης
καθώς και τις επιθυµητές ειδικότητες
• Την πρόθεση της να συνεργαστεί µε τον συγκεκριµένο πάροχο στο
πλαίσιο του προγράµµατος.
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων, µε
αποκλειστική του ευθύνη επιµελείται τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την
•
•
•
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οποία έχει δηλώσει στην αίτηση συµµετοχής στη ∆ράση, µε την ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr, ώστε να είναι διαθέσιµες, µέσω αυτής λοιπές
πληροφορίες και ενηµέρωση προς τους ωφελουµένους.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης
δηµοσιοποιούνται µε αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και ο
Ο.Α.Ε.∆. δεν φέρει καµία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω των στενών περιθωρίων που τίθενται αµέσως µετά την εγγραφή
τους στο Μητρώο Παρόχων οι πάροχοι θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να µεριµνήσουν για την
ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους των ως άνω πληροφοριών, ώστε οι
ωφελούµενοι να είναι σε θέση να επιλέξουν, το ΚΕΚ της επιλογής τους, µέχρι και τις
29/5/2015 που θα είναι σε ισχύ η επιταγής τους.

3.4 ∆ιαγραφή Παρόχου – Τροποποίηση Μητρώου Παρόχων
Σε περίπτωση διαγραφής παρόχου από το Μητρώο, δηµοσιεύεται σχετική
ανακοίνωση στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr για την ενηµέρωση
των ενδιαφεροµένων.
∆ιαγραφή παρόχου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση µη τήρησης των όρων
της παρούσας.
Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση µε Απόφαση του ∆ιοικητή Ο.Α.Ε.∆.
Επιτροπής µε αντικείµενο τον έλεγχο περιπτώσεων παρόχων κατάρτισης που στο
πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης ακολουθούν επιθετικές παρελκυστικές ή
παραπλανητικές πρακτικές για την προσέλκυση ωφελουµένων.

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΟΡΟΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ OΡΟΙ
4.1 Αντικείµενο των προγραµµάτων κατάρτισης
Αντικείµενο της ∆ράσης αποτελεί η παροχή σε 11.018 άνεργους, αποφοίτους
Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης µε έµφαση σε θέµατα ανάπτυξης οριζόντιων
δεξιοτήτων καθώς και σε θέµατα της αγοράς εργασίας, σύνταξη βιογραφικού και
σε έννοιες που σχετίζονται µε το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες
ΤΠΕ.

4.2 ∆ιδακτέα Ύλη – Τεχνικές εκπαίδευσης
Ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να σχεδιάζει το περιεχόµενο του θεωρητικού µέρους
του προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, µε βάση τη
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διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών σε οριζόντιες δεξιότητες, την οποία
πραγµατοποιεί για όλους τους καταρτιζόµενους πριν από την έναρξη του
προγράµµατος, µε εργαλεία όπως αυτά της δοµηµένης συνέντευξης, των
ερωτηµατολόγιων αξιολόγησης σε επιµέρους τοµείς οριζόντιων δεξιοτήτων και των
ερωτηµατολογίων αυτοαξιολόγησης.
Κάθε πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει
κατά 20% (24 ώρες) τις εξής θεµατικές ενότητες:
• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
• Προετοιµασία του εκπαιδευοµένου για την αγορά εργασίας», όπως
εκµάθηση τεχνικών σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής
στρατηγικής, επαγγελµατικός προσανατολισµός, εκµάθηση τρόπων
εξεύρεσης εργασίας, προσοµοίωση συνέντευξης µε τον εργοδότη κ.ά.
• Χρήση Εφαρµογών Η/Υ
Για το υπόλοιπο µέρος της θεωρητικής κατάρτισης του προγράµµατος έως τη
συµπλήρωση των 96 ωρών ο πάροχος µπορεί να επιλέξει, µε βάση τις
εκπαιδευτικές ανάγκες και το επίπεδο των καταρτιζοµένων, από τις ενότητες
οριζόντιων δεξιοτήτων 5,6,7,8 του ακόλουθου πίνακα (τουλάχιστον 2). Η θεµατική
ενότητα 5 είναι υποχρεωτική.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ

1. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
4. ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
7. ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ( ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ
8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)
120

Ο Πάροχος Κατάρτισης είναι υπεύθυνος για τη διαµόρφωση της διδακτέας ύλης και
του αναλυτικού ωρολογίου προγράµµατος, εξειδικεύοντας το περιεχόµενο κάθε
θεµατικής ενότητας, ανάλογα µε τις διαγνωσµένες εκπαιδευτικές ανάγκες των
καταρτιζοµένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο εκάστου τµήµατος.
Η παιδαγωγική/διδακτική µεθοδολογία, που θα επιλεγεί για την υλοποίηση των προγραµµάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των
ενηλίκων, οι οποίες είναι οι εξής: ο συνδυασµός της θεωρίας µε την πράξη, η
σύνδεση του αντικειµένου µάθησης µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
καταρτιζόµενων, η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης και οι αµφίδροµες σχέσεις
εκπαιδευτών − καταρτιζόµενων. Εκτός της τεχνικής της εισήγησης, οι εκπαιδευτικές
τεχνικές που είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν είναι κυρίως εκείνες που
αναπτύσσουν την ενεργητική συµµετοχή των καταρτιζόµενων, όπως οι µελέτες
περίπτωσης, οι µικρές πρακτικές εργασίες, το παίξιµο ρόλων, ο διάλογος, οι
απαντήσεις σε ερωτήσεις, η προσοµοίωση, η συζήτηση σε µικρές οµάδες. Οι
τεχνικές αυτές θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε το αντικείµενο και τους στόχους
της διδακτικής ενότητας, το επίπεδο και το βαθµό συµµετοχής των καταρτιζοµένων
και είναι σκόπιµο να ποικίλλουν και να εναλλάσσονται στη διάρκεια κάθε διδακτικής
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ενότητας. Εν γένει, οφείλουν να ακολουθούνται, επιστηµονικά παραδεκτές τεχνικές
µε έµφαση στην καινοτοµία
Το πρόγραµµα κατάρτισης που προσφέρει ο Πάροχος Κατάρτισης, όπως και το
αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα ανά θεµατικό αντικείµενο, θα τίθεται
υποχρεωτικά υπόψη των ωφελουµένων ανέργων πριν αυτοί επιλέξουν τον
πάροχο κατάρτισης.
Κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του παρόχου και διατύπωσης σύµφωνης
γνώµης του ∆ικαιούχου επιτρέπεται σε ποσοστό 10% των τµηµάτων ανά πάροχο, η
χρήση για την θεωρητική εκπαίδευση, της µεθόδου τηλεκατάρτισης, σύγχρονης και
ασύγχρονης. Τα συστήµατα τηλεκατάρτισης που θα δηλωθούν και θα
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί για τουλάχιστον 200.000
ώρες τη τελευταία τριετία και να αποδεικνύεται από επίσηµο δηµόσιο έγγραφο.

4.3 Συµµετέχοντες σε Τµήµα/Πρόγραµµα Κατάρτισης
Σε κάθε τµήµα κατάρτισης επιτρέπεται να συµµετέχουν εκτός από τους
ωφελούµενους, κατόχους επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας και τρίτα φυσικά
πρόσωπα µη δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο
συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων στο τµήµα κατάρτισης δεν θα υπερβαίνει
σε καµιά περίπτωση την πιστοποιηµένη δυναµικότητα της αίθουσας διδασκαλίας.
Ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων, ωφελουµένων και µη, σε κάθε τµήµα
κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άτοµα και να
µην υπερβαίνει τα 25 άτοµα.
Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων σε κάθε τµήµα
κατάρτισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη δυναµικότητα της πιστοποιηµένης
αίθουσας, όπου υλοποιείται το πρόγραµµα.( επαλήθευση κατά τον επιτόπιο έλεγχο)

4.4 Εκπαιδευτές
Α. Η κατάρτιση πραγµατοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων µε πιστοποιηµένη
εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης µε αριθµ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ
2844/23.10.2012) µε θέµα "Σύστηµα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της µη-τυπικής εκπαίδευσης" και από εγγεγραµµένους στο
Εισαγωγικό Μητρώο Α’ Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύµφωνα
µε την Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β 21.11.2006).
Β. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συνάφεια µε τις αντίστοιχες θεµατικές ενότητες
που θα διδάξουν.
Γ. Αντικατάσταση εκπαιδευτή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος κατάρτισης µε εκπαιδευτή αντίστοιχων προσόντων.
Ο πίνακας των εκπαιδευτών µε τους αναπληρωτές τους, που καταρτίζεται από τον
πάροχο κατάρτισης, συµπεριλαµβάνεται στο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα,
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το οποίο δηµοσιεύεται από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα
http://www.voucher.gov.gr µαζί µε τη ∆ήλωση Έναρξης Τµήµατος /
Προγράµµατος Κατάρτισης.

4.5 ∆ιάρκεια – Ώρες λειτουργίας Τµήµατος/Προγράµµατος Κατάρτισης
Η συνολική διάρκεια κάθε Τµήµατος Κατάρτισης είναι 600 ώρες και κατανέµεται σε
θεωρητικό µέρος και πρακτική άσκηση. Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης
ανέρχεται σε 120 ώρες. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε 480 ώρες.
Η ηµερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις έξι
(6) ώρες, ενώ η ηµερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα
χρονικά διαστήµατα συµπεριλαµβάνονται και τα διαλείµµατα.
Η ηµερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι την 22η ώρα. ∆εν
επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσηµες αργίες.
Το Τµήµα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται
στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε
εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις, µε απαραίτητη ενηµέρωση µέσω της ειδικής
ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr.
Σε περιπτώσεις που ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία
του Τµήµατος για συνεχές διάστηµα µεγαλύτερο των 15 ηµερολογιακών ηµερών
υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογηµένο αίτηµα προς στον Ο.Α.Ε.∆., µέσω της
ειδικής ιστοσελίδας.

4.6 Υποδοµές Θεωρητικής Κατάρτισης
Το σύνολο των ωρών του θεωρητικού µέρους της κατάρτισης θα υλοποιείται, κατά
τους όρους της παρούσας, σε αίθουσες που είναι πιστοποιηµένες, µε εξαίρεση την
περίπτωση των νησιών, στα οποία δεν υπάρχουν πιστοποιηµένες δοµές, όπου
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης σε αίθουσες
σχολείων, που λειτουργούν και θα παραχωρηθούν νόµιµα.

4.7 Πρακτική Άσκηση – Όροι υλοποίησης
Η πρακτική άσκηση των ωφελουµένων είναι υποχρεωτική και πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Το σύνολο των ωρών της
πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγµατικές συνθήκες
εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το
θεωρητικό µέρος του προγράµµατος κατάρτισης και σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας. Σε ειδικές περιπτώσεις και µε τη σύµφωνη γνώµη του ωφελούµενου
µπορεί να πραγµατοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός της
∆ιοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό µέρος του
προγράµµατος κατάρτισης.
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Ο Πάροχος Κατάρτισης, σε συνεργασία µε τον ωφελούµενο, θα πρέπει από
κοινού µε την επιχείρηση µε την οποία συνεργάζεται, λαµβάνοντας υπόψη τις
γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιµήσεις του ωφελούµενου και σε
συνάρτηση µε τα απαιτούµενα προσόντα της θέσης, να επιλέξουν τη θέση
πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο καταρτιζόµενος µετά την
ολοκλήρωση του προγράµµατος θεωρητικής κατάρτισης. Πριν την έναρξη του
προγράµµατος θεωρητικής κατάρτισης, προτείνονται οι προσφερόµενες θέσεις
πρακτικής, η τελική τοποθέτηση του καταρτιζόµενου, όµως, πραγµατοποιείται
πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, σε ένα τµήµα κατάρτισης µπορεί να ξεκινά
ταυτόχρονα ή σταδιακά µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών, από το
πέρας της θεωρητικής κατάρτισης.
Οι πάροχοι κατάρτισης επιλέγουν να συνεργαστούν µε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα, για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόµενων,
λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
Α. Ο χώρος (έδρα της επιχείρησης, υποκατάστηµα κλπ.) στον οποίο θα
πραγµατοποιηθεί η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ή σε
διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτήν που υλοποιείται η θεωρητική
κατάρτιση, αλλά πάντοτε εντός των ορίων της ίδιας ∆ιοικητικής Περιφέρειας.
Σε ειδικές περιπτώσεις και µε τη σύµφωνη γνώµη του ωφελούµενου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά όµως εντός της
∆ιοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό µέρος του
προγράµµατος κατάρτισης.
Β. Ο αριθµός των καταρτιζοµένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση
για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία µε τον αριθµό των
απασχολουµένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστηµα ή το εργοτάξιο)
και είναι κατ' ανώτατο όριο σύµφωνα µε τον πίνακα 4 που ακολουθεί.
Πίνακας 4. Αντιστοιχία Απασχολουµένων - Καταρτιζοµένων Πρακτικής Άσκησης

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
0-4
Από 5 άτοµα και άνω

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Έως 1 άτοµο
Ίσος µε το 30% του αριθµού των
απασχολουµένων

Η ανωτέρω αναλογία Απασχολουµένων - Καταρτιζοµένων Πρακτικής Άσκησης
θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης στο σύνολο της
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∆ράσης. Στην περίπτωση που µια επιχείρηση πρακτικής άσκησης εξαντλήσει τον
αριθµό ωφελουµένων πρακτικής άσκησης σύµφωνα µε την ανωτέρω αναλογία
δεν θα µπορεί να επιλεγεί εκ νέου στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης.
Γ. Η πρακτική άσκηση θα πραγµατοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συµµετέχει άµεσα η
έµµεσα το Ελληνικό ∆ηµόσιο και
τα οποία για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήµερα. Έµφαση αποδίδεται σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε τοµείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και
δυνάµει εξωστρεφείς και καινοτόµους, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΕΣΠΑ
2014-2020. (αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, ΤΠΕ, εφοδιαστική
αλυσίδα, κλπ.)
Επισηµαίνουµε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν
επιτρέπεται; ι) ο δανεισµός ωφελουµένων δηλαδή ο ωφελούµενος θα
πρέπει να πραγµατοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συµβαλλόµενη
επιχείρηση ιι) η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε θέσεις που απαιτούν
ειδική άδεια/πιστοποίηση (πχ Security) και ιιι) ο ίδιος ο Πάροχος Κατάρτισης
να συµµετέχει και ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση του
αριθµού των εργαζοµένων, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
παρούσας πρόσκλησης και για όσο διάστηµα συµµετέχει στη ∆ράση. Σε
περίπτωση που συντρέξει µείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει
η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την απόλυση, να
προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο
συνολικός αριθµός του κατά την υπογραφή της τριµερούς σύµβασης
υφιστάµενου προσωπικού της επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι στον αριθµό του
προσωπικού δεν περιλαµβάνεται ο αριθµός των πρακτικά ασκούµενων.
Στην έννοια της µείωσης του προσωπικού δεν περιλαµβάνονται οι κάτωθι
περιπτώσεις:
• Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής µήνυσης από τον
εργοδότη σε εργαζόµενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη
πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκηµα, εν γένει,
τουλάχιστον σε βαθµό πληµµελήµατος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).
• Οι καταγγελίες συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, για σπουδαίο
λόγο σύµφωνα µε το άρθρο 672 Α.Κ.
• Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η
λήξη σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.
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Επιχείρηση που θα προβεί σε µείωση προσωπικού σε παράβαση των ως άνω
όρων, δεν θα µπορεί να συµµετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη ∆ράση του
ΟΑΕ∆.
∆. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση ή γενικευµένη µη εφαρµογή
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, από τους
ελέγχους του ΣΕΠΕ, εκτός των προβλεπόµενων ποινών που προκύπτουν από
την εργατική νοµοθεσία για την εταιρεία θα επιβάλλεται περικοπή 30% επί της
αµοιβής του Παρόχου Κατάρτισης για την πρακτική άσκηση και όχι του
εκπαιδευτικού επιδόµατος, µε ταυτόχρονο αποκλεισµό της εταιρείας
πρακτικής άσκησης σε µελλοντικές δράσεις συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων.
Ε. Ο Πάροχος Κατάρτισης θα παρέχει στον ωφελούµενο υπηρεσίες
υποστήριξης και καθοδήγησης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης, µέσω του Επόπτη Πρακτικής. Ο ρόλος του αφορά: α) στη
διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων
των καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση,
παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόµενου από τον πάροχο
κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης και γ) σε επιπρόσθετες
υπηρεσίες για την µετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόµενου σε
σύµβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής. Ο
ρόλος του Επόπτη είναι να βοηθήσει συµβουλευτικά τον καταρτιζόµενο, σε
θέµατα οµαλής ένταξής του, στο εργασιακό περιβάλλον και να εξασφαλίσει
όσο το δυνατόν καλύτερους όρους ενσωµάτωσης σε αυτό, προκειµένου να
διασφαλίζεται η ισόρροπη και οµαλή σχέση του µε την επιχείρηση.
Ο ρόλος του επόπτη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει
κατ΄ ελάχιστον, να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Τακτική επαφή του Επόπτη µε την επιχείρηση και τον καταρτιζόµενο
(τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα).
• Κοινές συναντήσεις, εκπροσώπου επιχείρησης, καταρτιζόµενου και Επόπτη,
για τη διευθέτηση τυχόν ζητηµάτων που ενδεχοµένως έχουν ανακύψει κατά
την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
• Προσωπική επαφή του Επόπτη µε τον καταρτιζόµενο, όπου προκύπτει
ανάγκη για την οµαλή ένταξη του στη επιχείρηση π.χ. περαιτέρω
υποστήριξη του καταρτιζόµενου µέσω συµβουλευτικής για την
οµαλοποίηση της ενσωµάτωσής του στο περιβάλλον της επιχείρησης.
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Ο επόπτης υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής να συµπληρώνει
µηνιαίο φύλλο αναφοράς στην ειδική ιστοσελίδα της ∆ράσης για την πορεία
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.
ΣΤ. Η Επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόµενο της ως Επιβλέποντα
Πρακτικής Άσκησης/Εργασιακό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του
ωφελούµενου (πρακτικά ασκούµενου) και θα συνεργάζεται άµεσα µε τον επόπτη
πρακτικής άσκησης.
Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης θα ασχολείται µε τα εξής:
Καθορισµός των αντικειµένων απασχόλησης του ασκούµενου
Συµπλήρωση κα αποστολή στον Πάροχο Κατάρτισης, στο τέλος κάθε
µήνα, της µηνιαίας βεβαίωσης πραγµατοποίησης της πρακτικής
άσκησης.
Συνεργασία µε τον επόπτη πρακτικής άσκησης του παρόχου
Κατάρτισης για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των ωφελούµενων.
Υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούµενων.
Συµπλήρωση
Ειδικού
Ερωτηµατολογίου
Αξιολόγησης
του
Προγράµµατος και του Ωφελούµενου, στο οποίο θα αξιολογείται το
ενδιαφέρον και η ενσωµάτωση των ωφελούµενων στο εργασιακό
περιβάλλον, οι επόπτες, η οργάνωση και η συνέπεια του
Προγράµµατος κ.λπ.
Ζ. Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθόλη τη
διάρκεια του προγράµµατος κατάρτισης, παρά µόνο στην περίπτωση που η
επιχείρηση πρακτικής άσκησης α) παύσει τη λειτουργία της, β) υπαχθεί στο
άρθρο 99 του
πτωχευτικού κώδικα, γ) επέλθει αλλαγή του τόπου
εγκατάστασης της, δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση , ε)
τεθεί σε αδράνεια, στ) λόγοι ανωτέρας βίας, ή άπαξ µε αιτιολογηµένο αίτηµα
του ωφελούµενου το οποίο θα υποβληθεί µέσω του παρόχου στην ειδική
ιστοσελίδα της ∆ράσης.

4.8 Υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της κατάρτισης
4.8.1

Υποχρεώσεις Ωφελουµένων

Α. Ο καταρτιζόµενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραµµα
κατάρτισης, µε την απαιτούµενη επιµέλεια. Επίσης, υποχρεούται να συµµετέχει
ενεργά στις τεχνικές και µεθόδους εκπαίδευσης, που ακολουθούνται κατά τη
διάρκεια της κατάρτισης.
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Β. Ο καταρτιζόµενος µπορεί να απουσιάσει µέχρι το 10% της διάρκειας του
συνόλου της Θεωρητικής Κατάρτισης, του Α µέρους της Πρακτικής Άσκησης και
του Β µέρους της Πρακτικής Άσκησης, αντίστοιχα.
Γ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει µέχρι το 20% του συνόλου της
διάρκειας της κατάρτισης ( κατ’ αντιστοιχία), αποκλειστικά εάν:
• είναι άτοµο µε αναπηρία, µετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση µε τον
πάροχο κατάρτισης,
• έχει νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του
νοσοκοµείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωµάτευση ∆ιευθυντή κλινικής
∆ηµόσιου Νοσοκοµείου µε την οποία συνιστάται να παραµείνει κλινήρης.
Την ως άνω βεβαίωση ή γνωµάτευση ο ωφελούµενος υποχρεούται να
προσκοµίσει άµεσα στον πάροχο κατάρτισης.
• διανύει περίοδο εγκυµοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούµενη υποχρεούται να
προσκοµίσει άµεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του
νοσοκοµείου ή του αρµόδιου ιατρού.
∆. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Πάροχος Κατάρτισης θα πρέπει να µεσολαβήσει
και να βοηθήσει τον καταρτιζόµενο, ώστε να καλύψει την διδακτέα ύλη για να
µπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράµµατος.
Ε. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Κατάρτισης δηλώσει µέσω της ειδικής ιστοσελίδας
σε ένα καταρτιζόµενο απουσία που ξεπερνά το όριο του 10% όπως περιγράφεται
στην παράγραφο Β παραπάνω, το σύστηµα των επιταγών εισόδου στην αγορά
εργασίας θα του ζητά επιβεβαίωση – αιτιολογία ως προς το εάν ο καταρτιζόµενος
εντάσσεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων της παρ. Γ παραπάνω.
ΣΤ. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόµενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόµενο όριο
απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης χάνει το δικαίωµα στην
επιταγή εισόδου στο πλαίσιο της παρούσας και διαγράφεται από το Μητρώο
Ωφελουµένων, ενώ ο Πάροχος Κατάρτισης δεν δικαιούται αµοιβής ή κάθε άλλης
αποζηµίωσης για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον καταρτιζόµενο στο
πλαίσιο της παρούσας.
Ζ. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόµενος υπερβεί τα ως άνω επιτρεπόµενα όριο
απουσιών όπως περιγράφονται στην παράγραφο Β παραπάνω δεν δικαιούται να
λάβει το εκπαιδευτικό επίδοµα, ενώ ο Πάροχος Κατάρτισης δεν δικαιούται να λάβει
την αντίστοιχη πληρωµή, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στον καταρτιζόµενο που
διέκοψε ή αποχώρησε, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 8.1 της παρούσας.
Αναλυτικότερα
∆εδοµένου ότι η πληρωµή του Εκπ. Επιδόµατος γίνεται σε 2 δόσεις και της
Επιταγής Κατάρτισης σε 2 δόσεις θα ισχύσουν τα εξής:
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•

•

Εάν ωφελούµενος αποχωρήσει πριν τη συµπλήρωση των ωρών για την
καταβολή της 1ης δόσης του Εκπ. Επιδόµατος – ∆εν καταβάλλεται ούτε Εκπ.
Επίδοµα στον ωφελούµενο ούτε µέρος της Επιταγής Κατάρτισης στον
πάροχο .
Εάν ωφελούµενος αποχωρήσει µετά την συµπλήρωση των ωρών για την 1η
δόση και πριν τη 2η - ∆εν καταβάλλεται η 2η δόση του Εκπ. Επιδόµατος
στους ωφελούµενους και δεν λαµβάνουν τη 2η δόση της
Επιταγής
Κατάρτισης οι πάροχοι .

4.8.2

Υποχρεώσεις Παρόχων κατάρτισης.

Α. Για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή από τον πάροχο
κατάρτισης στους καταρτιζόµενους, του απαιτούµενου εκπαιδευτικού υλικού, που
καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης.
Β. Για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να θέσει
υποχρεωτικά υπόψη του καταρτιζόµενου: α) το εκπαιδευτικό περιεχόµενο του
προγράµµατος, β) την επιστολή πρόθεσης συνεργασίας µε την επιχείρηση
πρακτικής άσκησης καθώς και τον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, γ)
τον αριθµό των προσφερόµενων θέσεων πρακτικής άσκησης σε σχέση µε τον
αριθµό των εργαζοµένων στην επιχείρηση. δ) τα αντικείµενα και τις επιθυµητές
ειδικότητες.
Γ. Κατά την υλοποίηση προγραµµάτων θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η
ηµερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον πάροχο
κατάρτισης προς τους καταρτιζόµενους εδέσµατα και αναψυκτικά/ καφέδες.
∆. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ενός Τµήµατος Κατάρτισης, ο
Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να ελέγχει ότι ο αριθµός καταρτιζοµένων που
υλοποιούν ταυτόχρονα την πρακτική τους άσκηση σε µια επιχείρηση µε την οποία
συνεργάζεται στο πλαίσιο της συγκεκριµένου Τµήµατος Κατάρτισης, δεν
υπερβαίνει τα όσα ορίζονται στο κεφάλαιο 4.7 της παρούσας, ανεξάρτητα αν οι
καταρτιζόµενοι προέρχονται από τον ίδιο ή άλλο πάροχο κατάρτισης.

5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1) Ο Πάροχοι Κατάρτισης έχουν την υποχρέωση να µεριµνήσουν για την
υποστήριξη των ωφελούµενων. Σε πρώτη φάση απαιτείται η προετοιµασία και η
παροχή υποστήριξης µε σκοπό την ένταξη στα Προγράµµατα κατάρτισης των
ωφελούµενων-κατόχων επιταγής εισόδου της αγοράς εργασίας οι οποίοι θα
έχουν επιλεγεί κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 2.
2. Αντικείµενο της συγκεκριµένης φάσης είναι η προετοιµασία και η υποστήριξη των
ωφελουµένων µε σκοπό την ένταξή τους στα επιµέρους προγράµµατα
κατάρτισης και την επαγγελµατική τους ανέλιξη. Επιπλέον, η καθοδήγηση και
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ενηµέρωση των ωφελουµένων, θα τους βοηθήσει να διερευνήσουν πιο
εστιασµένα τις επαγγελµατικές τους επιλογές και είτε να λάβουν, όταν θα
χρειασθεί, την καλύτερη δυνατή απόφαση για την επαγγελµατική τους
κατεύθυνση είτε να διαχειριστούν ή να αλλάξουν επαγγελµατικές επιλογές που
ήδη έχουν κάνει.
3. Ο Πάροχος Κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα στελέχη απασχόλησης
πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ µε εργασιακή εµπειρία σε συναφή θέµατα, οι οποίοι θα
παρέχουν στήριξη στους ωφελούµενους, και θα µεριµνήσουν για την σωστή
τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης. Θα παρακολουθούν και θα
υποστηρίζουν τους ωφελούµενους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης ενεργειών
κατάρτισης. Ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να διατηρεί Ατοµικό φάκελο, στον
οποίο θα αποτυπώνεται η πορεία του κάθε ωφελούµενου
4. Τα στελέχη του Παρόχου Κατάρτισης που θα υλοποιήσουν τις ενέργειες της
υποστήριξης των ωφελούµενων πρέπει να διαθέτουν ανάλογα προσόντα εκείνων
που περιγράφονται στην υπ αριθµ. 113709/23-12-2005 ΚΥΑ «Σύστηµα Πιστοποίησης
Στελεχών Σ.Υ.Υ». (Αναλόγως των αναγκών και της διαθεσιµότητας, επιτρέπεται η
συνεργασία µε στελέχη εκτός Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) , οι οποίοι όµως
θα διαθέτουν ανάλογα προσόντα.)
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6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)
ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
6.1 Γενικοί κανόνες
Το σύστηµα των Επιταγών εισόδου που περιγράφεται στην παρούσα, θα
υλοποιηθεί σύµφωνα µε το σύστηµα επιταγών κατάρτισης (training voucher) που
καθιερώνεται στο άρθρο 2 της µε αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ
915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣ∆ΕΚ και αφορά στην παροχή και διαχείριση
υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης και προσφέρει τη
δυνατότητα στους άµεσα ωφελούµενους να λαµβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης
από τους παρόχους κατάρτισης που είναι µέλη του Μητρώου Παρόχων της
παρούσας, σύµφωνα µε προκαθορισµένες µονάδες τιµολόγησης των εν λόγω
υπηρεσιών.
Η χρήση του ανωτέρω µοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους
ωφελούµενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και το φορέα από τον οποίο θα
λαµβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις προσωπικές τους ανάγκες.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του συστήµατος εισόδου στην
αγορά εργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω ∆ράσης καθορίζονται στα κεφάλαια
της παρούσας πρόσκλησης και στα σηµεία που δεν καλύπτονται από την
παρούσα στην µε αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.

6.2.Επιταγή Κατάρτισης (training voucher)
6.2.1Στοιχεία και Οικονοµική αξία της Επιταγής Κατάρτισης
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας ενσωµατώνει συγκεκριµένη οικονοµική αξία,
µε αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της µε υπηρεσίες κατάρτισης που θα
παρασχεθούν στα µέλη του Μητρώου Ωφελούµενων από τα µέλη του Μητρώου
Παρόχων, κατά τους όρους της παρούσας.
Η οικονοµική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης αποτελεί την αµοιβή του παρόχου
κατάρτισης, ως µοναδικό αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες που παρέχει στον
ωφελούµενο κάτοχό της, η οποία καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.∆. και εισπράττεται
από τον πάροχο κατάρτισης , σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
Ο Πάροχος Κατάρτισης δεν δικαιούται να επιδιώξει, να αναζητήσει ή να λάβει αµοιβή
υπό άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση για την παροχή
των υπηρεσιών αυτών.

6.2.2 Κόστη που καλύπτει η επιταγή κατάρτισης
Η αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας αποτελεί το µοναδικό
αντάλλαγµα, που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης - µέλος του Μητρώου
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Παρόχων - για την παροχή προς τον ωφελούµενο υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία
και πρακτική) και υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης.
Το αντάλλαγµα αυτό, περιλαµβάνει την αµοιβή του παρόχου κατάρτισης και όλες
ανεξαιρέτως τις επιλέξιµες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των
υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος:
• Των αµοιβών των εκπαιδευτών σύµφωνα µε το ΕΣ∆ΕΚ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους, µε τους
οποίους ο Πάροχος Κατάρτισης θα συµβληθεί για την παροχή της κατάρτισης
κατά τους όρους της παρούσας.
• Των αµοιβών των Εποπτών που υποστηρίζουν την Πρακτική Άσκηση και
των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους.
• Του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ο Πάροχος Κατάρτισης οφείλει να
χορηγήσει στον ωφελούµενο κατά τους όρους της παρούσας
• Τις µετακινήσεις (υπεραστική συγκοινωνία) που τυχόν απαιτηθεί κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης
• Της παροχής αναψυκτικών/ εδεσµάτων/ καφέ από τον πάροχο
κατάρτισης προς τους ωφελούµενους κατά τους όρους της παρούσας
• Υλικά και αναλώσιµα πρακτικής άσκησης.
• Μισθολογικό κόστος διαχείρισης παρόχου.
• Των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδοµα
το οποίο θα λάβει ο καταρτιζόµενος για τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα
κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011 ‘’Αναµόρφωση
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις’’. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό ύψους
6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόµατος ανά ωφελούµενο.

6.2.3.Ισχύς της επιταγής κατάρτισης – Ενεργοποίηση
Οι ωφελούµενοι θα πρέπει να µεριµνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής
εισόδου στην αγορά εργασίας.
Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται µε την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική
ιστοσελίδα της υπογεγραµµένης σύµβασης µεταξύ του καταρτιζόµενου, του
παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, από τον πάροχο
κατάρτισης σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Από την ενεργοποίηση της επιταγής και για διάστηµα έως τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών και όχι αργότερα από τις 10-6-2015 ο Πάροχος
Κατάρτισης οφείλει να υποβάλει ∆ήλωση Έναρξης Τµήµατος/Προγράµµατος
Κατάρτισης, µε συµµετέχοντα τον ωφελούµενο.
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Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστηµα, λύεται αυτοδίκαια η σύµβαση
µεταξύ ωφελούµενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης.
Οι προθεσµίες των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να τροποποιούνται για
αντικειµενικά δικαιολογηµένους λόγους µε µονοµερή απόφαση του Ο.Α.Ε.∆., που
θα ανακοινώνεται στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr).
Κάθε ωφελούµενος υποχρεούται, µέσα στο χρόνο ισχύος της επιταγής
κατάρτισης (έως 29.05.2015), να επιλέξει µέσω της ειδικής ιστοσελίδας τον
πάροχο κατάρτισης και το πρόγραµµα κατάρτισης, που επιθυµεί, και να συνάψει
τη σχετική σύµβαση.

6.2.4.Απώλεια δικαιώµατος ενίσχυσης - Ακύρωση επιταγής κατάρτισης
Ο ωφελούµενος χάνει το δικαίωµα της επιχορήγησης της κατάρτισής του και
διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουµένων, η δε επιταγή κατάρτισης που
δικαιούται, ακόµα κι αν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Εάν ο ωφελούµενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά
εργασίας εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (29.05.2015).
β. Εάν ο ωφελούµενος απολέσει την ιδιότητα του ανέργου από την ηµεροµηνία
ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης και έως την ολοκλήρωση της
συµµετοχής του στη ∆ράση (λήξη πρακτικής άσκησης) ή εάν ο ωφελούµενος
υπερβεί το επιτρεπόµενο όριο απουσιών επί της συνολικής διάρκειας του
προγράµµατος κατάρτισης (ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 4.8.1 εδάφιο Ζ).
γ.
Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο ωφελούµενος στον πάροχο
κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι δεν τεκµηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει
κατά την υποβολή της αίτησης συµµετοχής του στη ∆ράση. Στην περίπτωση
αυτή ο Πάροχος Κατάρτισης ενηµερώνει τον Ο.Α.Ε.∆. µέσω της ειδικής
ιστοσελίδας και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόµατα από το Μητρώο
Ωφελουµένων.
δ Οι προθεσµίες δύναται να τροποποιούνται για αντικειµενικά δικαιολογηµένους
λόγους, µόνο µε Απόφαση του Ο.Α.Ε.∆, οπότε η τυχόν τροποποίηση τους
θα δηµοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

6.3.Εκπαιδευτικό Επίδοµα
Κάθε ωφελούµενος που συµµετείχε σε πρόγραµµα κατάρτισης (θεωρία και
πρακτική άσκηση) της παρούσας και εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί δικαιούται
να λάβει εκπαιδευτικό επίδοµα, συνολικής αξίας 2.400 ευρώ.
Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του προγράµµατος κατάρτισης, σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας, ο ωφελούµενος δεν δικαιούται να λάβει µέρος ή όλον
του εκπαιδευτικού επιδόµατος (όπως στην παράγραφο 4.8.1, εδάφιο Ζ ορίζεται).
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Ο Ο.Α.Ε.∆ θα καταβάλει το εκπαιδευτικό επίδοµα στον ωφελούµενο, µετά από τη
σχετική πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης, και
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόµατος θα γίνει µε την κατάθεση του ποσού στον
τραπεζικό λογαριασµό που κάθε ωφελούµενος θα δηλώσει κατά την υποβολή της
αίτησης συµµετοχής του στη ∆ράση , σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
Η αξία των 2.400 ευρώ του εκπαιδευτικού επιδόµατος επιβαρύνεται µε τυχόν
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και τις νόµιµες κρατήσεις, επιβαρύνσεις,
λοιπούς φόρους, κλπ, που ισχύουν κατά την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής.
Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδοµα του
ωφελούµενου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης σύµφωνα µε την
παρούσα, και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην
εµπρόθεσµη καταβολή τους.
Για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούµενων ανέργων, αναστέλλεται η
καταβολή του επιδόµατος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.∆., ενώ το χρονικό διάστηµα
της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.

6.4.Επιλογή παρόχου κατάρτισης από Ωφελούµενους - Σύναψη
Σύµβασης
6.4.1Σύναψη σύµβασης - Όροι σύµβασης
Κάθε ωφελούµενος, που είναι δικαιούχος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας
οφείλει να επιλέξει από το Μητρώο Παρόχων, τον πάροχο και το πρόγραµµα
κατάρτισης που επιθυµεί, µε αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές
του, σύµφωνα µε τα προσωπικά του κριτήρια και µέσα στα όρια της ∆ιοικητικής
Περιφέρειας για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Εφόσον ο ωφελούµενος, ο Πάροχος Κατάρτισης και η επιχείρηση αποφασίσουν να
συνεργαστούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση,
υπογράφουν σχετική σύµβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτηµα ο
Κώδικας ∆εοντολογίας. Η εν λόγω σύµβαση παράγεται µέσω της ειδικής
ιστοσελίδας, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και αναρτάται από τον
πάροχο κατάρτισης σκαναρισµένη στην ειδική ιστοσελίδα.
Κάθε ωφελούµενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συµβάσεις µε περισσότερους του
ενός παρόχου κατάρτισης & επιχείρησης συγχρόνως.
Η τριµερής σύµβαση, µεταξύ ωφελούµενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης
πρακτικής άσκησης, περιλαµβάνει υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας, και
ιδίως όρους που αφορούν στα κάτωθι:
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Ο ωφελούµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµετάσχει, σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας στο πρόγραµµα κατάρτισης και στον πάροχο που
επέλεξε, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί, θα ελεγχθεί, θα πιστοποιηθεί και θα
πληρωθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
ii.
Ο Πάροχος Κατάρτισης αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει το
πρόγραµµα αυτό, να ελεγχθεί και να πληρωθεί σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας.
iii.
Ο ωφελούµενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο να εισπράξει αντ΄ αυτού κατά τους
όρους της παρούσας, την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας που
δικαιούται ως επιχορήγηση της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισής του,
στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης.
Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα
σύναψης της σύµβασης µε τον ωφελούµενο και την επιχείρηση, να αναρτήσει τη
σχετική πληροφορία, καταχωρώντας και τον ΚΑΥΑΣ του ωφελούµενου στην ειδική
ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, άλλως η σύµβαση θεωρείται άκυρη. Με την
καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή εισόδου
στην αγορά εργασίας του ωφελούµενου. Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται
επίσης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών και όχι αργότερα από τις 10-62015 από την ανάρτηση της σύµβασης µε ωφελούµενο να προβεί σε ∆ήλωση
Έναρξης Τµήµατος Κατάρτισης. Σε περίπτωση που η προθεσµία αυτή παρέλθει
άπρακτη, η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και ο καταρτιζόµενος έχει δικαίωµα να
συνάψει νέα σύµβαση µε άλλον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του.

6.4.2 Έλεγχος πριν από τη σύναψη σύµβασης
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, πριν συνάψει τη σχετική σύµβαση µε τον ωφελούµενο,
υποχρεούται να ελέγξει, εάν:
i. Ο ωφελούµενος έχει ήδη συνάψει σύµβαση µε άλλο πάροχο κατάρτισης,
οπότε δεν επιτρέπεται η σύναψη νέας και αυτή που θα συναφθεί κατά
παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.
ii. Η επιταγή κατάρτισης του ωφελούµενου είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η
επιταγή κατάρτισης δεν είναι σε ισχύ, δεν επιτρέπεται η σύναψη νέας
σύµβασης και αυτή που θα συναφθεί κατά παράβαση της παρούσας είναι
αυτοδικαίως άκυρη.
iii. Την επιλεξιµότητα συµµετοχής του ωφελούµενου στη ∆ράση.
Ο έλεγχος των παραπάνω όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου
κατάρτισης και:
• για τις προϋποθέσεις (i) & (ii) διενεργείται µε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, µέσω της
ειδικής ιστοσελίδας,
• για την προϋπόθεση (iii) διενεργείται µέσω των δικαιολογητικών που θα του
υποβάλλει µαζί µε την αίτηση συµµετοχής του για την τεκµηρίωση των
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στοιχείων που δήλωσε σε αυτήν (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο
3.2.1 της παρούσας) σε συνδυασµό µε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του
ωφελούµενου, µέσω της ειδικής ιστοσελίδας, ώστε να ενηµερωθεί για τα
στοιχεία που δήλωσε ο ωφελούµενος στην αίτησή του.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ’ εξακολούθηση
παρατυπία από κάποιον πάροχο κατάρτισης όσον αφορά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών της ανωτέρω παραγράφου, τότε ο Ο.Α.Ε.∆. δύναται να επιβάλλει τη
διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο παρόχων της ∆ράσης.
Ο ωφελούµενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να
προσκοµίσει:
Α . Την αίτηση συµµετοχής του.
Β. Τα δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση
Συµµετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.
∆ικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:
• Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος της Εφορίας του οικονοµικού
έτους 2014 (εισοδήµατα 2013).
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 µε θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συµµετοχής µε
ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω
παρακολουθήσει άλλο πρόγραµµα κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενο από
το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίµηνο, πλην προγράµµατος ελληνοµάθειας ή
κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»
• Φωτοτυπία της αστυνοµικής του ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών µε το οποίο θα αποδεικνύεται το
επίπεδο σπουδών του και ο Βαθµός Πτυχίου.

6.5.Συγκρότηση
Έναρξης

Τµήµατος/Προγράµµατος

Κατάρτισης

-

∆ήλωση

6.5.1.Υποβολή από τον πάροχο κατάρτισης ∆ήλωσης Έναρξης
Τµήµατος / Προγράµµατος Κατάρτισης
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης µόλις συγκροτήσει ένα Τµήµα Κατάρτισης και εφόσον
έχει καταχωρήσει τις τριµερείς συµβάσεις στην ειδική ιστοσελίδα σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας, υποβάλλει ηλεκτρονικά ∆ήλωση Έναρξης
Τµήµατος/Προγράµµατος
Κατάρτισης,
µέσω
της
ειδικής
ιστοσελίδας
http://www.voucher.gov.gr στον Ο.Α.Ε.∆. τουλάχιστον πέντε (5) ηµερολογιακές
ηµέρες, πριν την έναρξή του. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έναρξη δεν µπορεί να είναι αργότερα
από τις 10-6-2015 Ο Ο.Α.Ε.∆. δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ως προς την
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ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο
Πάροχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Η ∆ήλωση Έναρξης Τµήµατος/Προγράµµατος Κατάρτισης περιλαµβάνει τα εξής:
Α. Στοιχεία ∆ήλωσης Έναρξης Τµήµατος/Προγράµµατος Κατάρτισης:
- Αύξων αριθµός τµήµατος
- Τίτλος του αντικειµένου κατάρτισης
- Στοιχεία του τόπου διεξαγωγής (∆ιοικητική Περιφέρεια, Περιφερειακή
Ενότητα, ∆ήµος, ∆ιεύθυνση τόπου διεξαγωγής): ιδιόκτητη πιστοποιηµένη
δοµή ή πιστοποιηµένη δοµή άλλου αδειοδοτηµένου παρόχου, ή σχολικό
κτίριο, εφόσον η κατάρτιση πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε νησιωτική
περιοχή κατά τους όρους της παρούσας
- Στοιχεία του Υπευθύνου Υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης
- Ηµεροµηνία έναρξης και
λήξης του τµήµατος κατάρτισης (θεωρίαπρακτική).
Β. Αναλυτικό
ωρολόγιο
πρόγραµµα
κατάρτισης,
στο
οποίο
θα
συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες και ώρες πραγµατοποίησης των µαθηµάτων
του θεωρητικού µέρους και της πρακτικής άσκησης.
Γ.
Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουµένων στο τµήµα/πρόγραµµα
κατάρτισης, η οποία θα περιλαµβάνει τα ονοµατεπώνυµα και τους αριθµούς
ΚΑΥΑΣ των συµµετεχόντων.
∆. Συγκεντρωτική κατάσταση (σκαναρισµένη) των φυσικών προσώπων, που
ενδεχοµένως θα συµµετάσχουν στο τµήµα κατάρτισης, και δεν είναι
ωφελούµενοι - κάτοχοι επιταγών κατάρτισης, µε τις υπογραφές τους.
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Ε.

ΣΤ.

Ζ.

Η.
Θ.

Ι.
Κ.

Κατάσταση των εκπαιδευτών του θεωρητικού µέρους του τµήµατος
κατάρτισης και των αναπληρωτών τους, η οποία θα περιλαµβάνει το
ονοµατεπώνυµο των εκπαιδευτών, που είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας καθώς και τα στοιχεία του Επόπτη Πρακτικής και
του αναπληρωτή του καθώς και του αρµοδίου για την σύζευξη (αν είναι
άλλος από τον επόπτη).
Συµφωνητικό µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης (σκαναρισµένο)
πιστοποιηµένης δοµής, θεωρηµένο από αρµόδια ∆ΟΥ, όπου απαιτείται, σε
περίπτωση υλοποίησης τµήµατος κατάρτισης σε µη ιδιόκτητη πιστοποιηµένη
δοµή.
Κατάσταση των επιχειρήσεων / φορέων, µε τις οποίες ο Πάροχος
Κατάρτισης έχει συµβληθεί για την πρακτική άσκηση, η οποία θα
περιλαµβάνει:
• τις θέσεις και τα αντικείµενα πρακτικής που κάθε επιχείρηση
προσφέρει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση,
Κατάσταση κατανοµής καταρτιζόµενων ανά επιχείρηση/φορέα πρακτικής
άσκησης, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
Τις συµβάσεις/ιδιωτικά συµφωνητικά (σκαναρισµένα) που έχει συνάψει ο
Πάροχος Κατάρτισης µε τις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης για το
συγκεκριµένο τµήµα κατάρτισης.
Τα στοιχεία του επιβλέποντα Πρακτικής Άσκησης/ Εργασιακού Υπεύθυνου
από πλευράς Επιχείρησης.
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο

6.5.2Μετά την υποβολή της ∆ήλωσης Έναρξης
Μετά την υποβολή της ∆ήλωσης Έναρξης από τον πάροχο είναι δυνατή η
υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης, και πάντως τουλάχιστον πέντε (5)
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηλεκτρονική υποβολή της «∆ήλωσης Έναρξης
Τµήµατος/Προγράµµατος» και όχι αργότερα από τις 10-6-2015.
Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος Κατάρτισης έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή
υποβολή των στοιχείων. Εάν δε κατά τους επιτόπιους ελέγχους του Ο.Α.Ε.∆.
διαπιστωθούν παραλείψεις και µη τήρηση των όρων, επιβάλλονται σχετικές
κυρώσεις η και διακοπή του προγράµµατος.
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6.6Υλοποίηση των Προγραµµάτων Κατάρτισης
6.6.1Τήρηση όρων παροχής κατάρτισης – εκπαιδευτικών όρων
Κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης, τόσο οι πάροχοι κατάρτισης
µέλη του Μητρώου Παρόχων, όσο και οι συµµετέχοντες σε αυτά, µέλη του
Μητρώου Ωφελουµένων, οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται στη µε αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β) ΚΥΑ
για το ΕΣ∆ΕΚ και στην παρούσα Πρόσκληση.

6.6.2Υποβολή στοιχείων προόδου υλοποίησης του
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης,

προγράµµατος

Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των
προγραµµάτων κατάρτισης, και για κάθε Τµήµα Κατάρτισης, να υποβάλει
ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα το ηµερήσιο απουσιολόγιο:
− Εντός εικοσαλέπτου (20’) από την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής ώρας
του θεωρητικού µέρους του προγράµµατος. Σε περίπτωση αποχώρησης
καταρτιζοµένου ή προσέλευσης απόντος θα πρέπει να υπάρχει ενηµέρωση
του συστήµατος εντός εικοσαλέπτου (20’) από αυτήν.
− Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
πρακτικής άσκησης και για κάθε τµήµα κατάρτισης, να υποβάλει ηλεκτρονικά
στην ειδική ιστοσελίδα το ηµερήσιο απουσιολόγιο εντός εξήντα λεπτών (60’)
από την έναρξη της πρώτης ώρας πρακτικής άσκησης του προγράµµατος.
Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες
καταρτιζοµένων που δεν έχουν δηλωθεί και αυτό επαναληφθεί σε επόµενο έλεγχο, η
επιταγή εισόδου ακυρώνεται.
Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση που τροποποιεί σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας, οποιοδήποτε από τα στοιχεία των ∆ηλώσεων Έναρξης
Τµήµατος/Προγράµµατος Κατάρτισης να υποβάλει αµέσως στον Ο.Α.Ε.∆
αίτηµα/δήλωση τροποποίησης, µέσω της ειδικής ιστοσελίδας.
Κάθε αίτηµα/δήλωση τροποποίησης εξετάζεται από τον Ο.Α.Ε.∆ και θα κρίνεται
όπου απαιτείται, κατά περίπτωση η αποδοχή, η διατύπωση παρατηρήσεων, ή/και η
απόρριψή του, µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. Ο Ο.Α.Ε.∆ έχει το δικαίωµα, σε
κάθε στάδιο υλοποίησης και παρακολούθησης να ζητήσει συµπληρωµατικά
στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση, παρακολούθηση της ∆ράσης. Σε κάθε δε
περίπτωση και σε όλα τα στάδια ο Ο.Α.Ε.∆ δύναται µε παρατηρήσεις να υποδείξει
στον πάροχο κατάρτισης τα απαιτούµενα για την ορθή υλοποίηση της ∆ράσης.
∆εν επιτρέπεται αύξηση του αριθµού των καταρτιζοµένων σε σχέση µε τον
δηλωθέντα αριθµό στην αντίστοιχη δήλωση έναρξης.
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Επιτρέπεται αντικατάσταση καταρτιζοµένου το αργότερο 5 εργάσιµες ηµέρες πριν
την έναρξη του Τµήµατος Κατάρτισης.
Αποκλείεται τροποποίηση, που συνιστά παράβαση όρου της παρούσας
Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που η τροποποίηση συνιστά παράβαση οποιουδήποτε από τους
όρους της παρούσας, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως για τους ωφελούµενους οι
συµβάσεις που συνήψαν µε τον πάροχο κατάρτισης για το πρόγραµµα αυτό και ο
Πάροχος Κατάρτισης
δεν δικαιούται καµία αµοιβή ή οποιουδήποτε είδους
αποζηµίωση για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στους ωφελουµένους µέχρι
τη λύση της σύµβασης.

6.6.3.Τήρηση και υποβολή
ωφελουµένων

στοιχείων

για

το

προφίλ

των

Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει, µέσω της ειδικής
ιστοσελίδας και σε συνέχεια σχετικών οδηγιών του ΟΑΕ∆, στοιχεία σε σχέση µε τα
χαρακτηριστικά των ωφελούµενων της ∆ράσης, όπως αυτά καθορίζονται στα
παραρτήµατα Ι και ΙΙ του Κανονισµού 1304/2013 του ΕΚΤ και όποια άλλα στοιχεία
κριθούν απαραίτητα.

6.7.Ολοκλήρωση Συµµετοχής του Ωφελούµενου στην Κατάρτιση
Με την ολοκλήρωση κάθε Τµήµατος Κατάρτισης, σύµφωνα µε την παρούσα και µε
την επιφύλαξη των πορισµάτων τυχόν ελέγχων που θα διενεργηθούν, σύµφωνα µε
την παρούσα, ο Πάροχος Κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόµενο «Βεβαίωση
παρακολούθησης του Προγράµµατος Κατάρτισης», η οποία και συνιστά το µόνο
αποδεικτικό στοιχείο ότι ολοκληρώθηκε η συµµετοχή του ωφελούµενου στο
πρόγραµµα κατάρτισης.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση,
πρακτική άσκηση) κάθε Τµήµατος Κατάρτισης, ο Πάροχος Κατάρτισης εκδίδει
«Απόδειξη Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» αξίας ανάλογης των υπηρεσιών
που προσέφερε και παραδίδει ένα αντίγραφο προς κάθε ωφελούµενο.
Η πρωτότυπη Απόδειξη παραδίδεται στον ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε την παρούσα.

6.8 Υποχρεώσεις
Κατάρτισης

Μετά

την

Ολοκλήρωση

των

Προγραµµάτων

6.8.1Υποβολή
απολογιστικών
στοιχείων
Κατάρτισης
Συµβουλευτικής από τους παρόχους κατάρτισης.

και

Ο Πάροχος Κατάρτισης, µετά την ολοκλήρωση κάθε Τµήµατος/Προγράµµατος
Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) υποχρεούται να υποβάλει στον
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Ο.Α.Ε.∆. Έκθεση Υλοποίησης Τµήµατος/Προγράµµατος Κατάρτισης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.2.2 της παρούσας.

6.8.2.Παρακολούθηση της ένταξης των ωφελουµένων στην αγορά
εργασίας
Υποβολή σχετικής Έκθεσης
Α) Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης
Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται, για χρονικό διάστηµα 6 µηνών µετά την
ολοκλήρωση της παρούσας ∆ράσης (συµπεριλαµβανοµένης και της
απασχόλησης), να παρακολουθούν την κατάσταση των ωφελουµένων που
συµµετείχαν σε αυτήν, όσον αφορά στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) εργασίµων
ηµερών από την εκπνοή του εξαµήνου που ακολουθεί την ολοκλήρωση της
∆ράσης, υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.∆ µέσω της ειδικής ιστοσελίδας, «Έκθεση
Παρακολούθησης των Ωφελουµένων», στην οποία αναγράφονται για καθένα
ωφελούµενο, δικαιούχο της επιταγής κατάρτισης τα εξής:
− Ο Κωδικός ΚΑΥΑΣ
− Η κατάσταση του ωφελούµενου στην αγορά εργασίας (άνεργος
/εργαζόµενος)
− Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης ή του φορέα, στην/ον οποία/ο εργάζεται
− Το αντικείµενο της εργασίας του.
Β)
Υποχρεώσεις Ωφελουµένων
Τα στοιχεία αυτά παρέχονται στον πάροχο κατάρτισης από τους ίδιους τους
ωφελούµενους, οι οποίοι υποχρεούνται, για το χρονικό αυτό διάστηµα των 6
µηνών, να ενηµερώνουν τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο καταρτίστηκαν για
οποιαδήποτε τροποποίηση της κατάστασής τους, όσον αφορά την απασχόλησή
τους και ειδικότερα να παρέχουν στους παρόχους κατάρτισης τα στοιχεία.
Οι ωφελούµενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το δικαίωµα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Ο.Α.Ε.∆ για χρήση και επεξεργασία
των στοιχείων αυτών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.9 Υποχρεώσεις συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου
Α) Υποχρεώσεις Ωφελουµένων
Ο ωφελούµενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων σύµφωνα µε την
παρούσα να συνεργαστεί µε τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή
του στην παρούσα ∆ράση.
Β)
Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης
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Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύµφωνα
µε την παρούσα, να συνεργαστεί µε τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις
απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση µε τη
συµµετοχή του στην παρούσα ∆ράση και να διαθέτει το φάκελο της ∆ράσης µε
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και
για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνει. Τα στοιχεία του φακέλου
τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2023.
Ο φάκελος που πρέπει να τηρεί κάθε Πάροχος Κατάρτισης για κάθε Τµήµα
Κατάρτισης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει
να περιλαµβάνει:
Στοιχεία των καταρτιζοµένων, όπως:
• Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζοµένων
• Τις πρωτότυπες συµβάσεις (ένα εκ των τεσσάρων πρωτότυπων
αντιτύπων που υπογράφονται) µεταξύ ωφελούµενων, παρόχου
κατάρτισης και επιχείρησης.
• Τα
αντίγραφα
των
Βεβαιώσεων
Παρακολούθησης
του
Προγράµµατος Κατάρτισης των ωφελούµενων του Τµήµατος.
• Τις βεβαιώσεις νοσοκοµείου / ιατρού για τις περιπτώσεις του
κεφαλαίου 4.8.1 της παρούσας
• Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι ωφελούµενοι στον πάροχο
κατάρτισης για την τεκµηρίωση των στοιχείων που δήλωσαν στην
Αίτηση Συµµετοχής τους.
Στοιχεία του προγράµµατος κατάρτισης, όπως:
• Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραµµα
• Εκπαιδευτικό υλικό προγράµµατος και αποδεικτικό παραλαβής του
από τους ωφελούµενους
• Παρουσιολόγια θεωρητικής κατάρτισης
• Παρουσιολόγια πρακτικής άσκησης
• Κατάσταση Εποπτών Πρακτικής
• Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών
• Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών µε το
αντικείµενο κατάρτισης
Στοιχεία οικονοµικού αντικειµένου προγράµµατος κατάρτισης
Αυτά αφορούν στα εξής:
• Τις αιτήσεις συµµετοχής.
• Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο
Πάροχος Κατάρτισης προς κάθε ωφελούµενο.
• Τα παραστατικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών
• ∆απάνες ∆ιατροφής Καταρτιζοµένων
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Τα δελτία αποστολής και τα τιµολόγια αγοράς σχετικά µε τη
διατροφή των καταρτιζοµένων κατά τη διάρκεια της θεωρητικής
κατάρτισης ή αντίστοιχα έγγραφα ισοδύναµης λογιστικής αξίας.
• Παραστατικά αµοιβών εκπαιδευτών και εποπτών
Στοιχεία Υποστήριξης
Αυτά αφορούν στα εξής
• Αντίγραφα των Ατοµικών Φακέλων ωφελουµένων
• Τα προσόντα των Στελεχών Υποστήριξης

6.10.Υποχρέωση Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας
∆εδοµένου ότι η πράξη
«ΕΠΙΤΑΓΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», κάθε Πάροχος Κατάρτισης που συµµετέχει στην παρούσα
∆ράση οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 καθώς και των νέων Κανονισµών
(ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-117 και Παράρτηµα ΧΙΙ) και 1304/2013 (άρθρο 20), ως
εξής:
Κάθε Πάροχος Κατάρτισης, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ)
1828/2006 οφείλει να:
Ενσωµατώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό µε τα προγράµµατα
κατάρτισης που υλοποιεί και εν γένει την παρούσα ∆ράση την επικοινωνιακή
ταυτότητα του Ε.Π. που χρηµατοδοτεί τη ∆ράση. Η επικοινωνιακή ταυτότητα είναι
ίδια µε αυτήν που έχει ενσωµατωθεί στο υποσέλιδο (footer) της παρούσας
πρόσκλησης.
Η παραπάνω σήµανση πρέπει να εµφανίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα
υλοποίησης, προκειµένου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας των
συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών.
Μη δηµοσιοποιεί το ονοµατεπώνυµο των συµµετεχόντων στην παρούσα
∆ράση, αλλά σε οποιαδήποτε δηµοσίευση να χρησιµοποιεί αντί αυτών
αποκλειστικά και µόνο τους αριθµούς ΚΑΥΑΣ.
Εξασφαλίσει ότι όσοι συµµετέχουν στη ∆ράση είναι ενήµεροι ότι
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.
Ενσωµατώνει σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο προβολής της ∆ράσης (πχ.
ιστοσελίδες, φυλλάδια, καταχωρήσεις) αναφορά στον επίσηµο ιστότοπο
(www.voucher.gov.gr) για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόµενο.
Προβαίνει στην ανάρτηση αφίσας στις αίθουσες
πληροφόρηση του κοινού για τη συγκεκριµένη ∆ράση

κατάρτισης

για

την
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Τηρεί αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό
αντικείµενο και να το διαθέτει στην Ο.Α.Ε.∆. , την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆, ή/και σε
οποιαδήποτε άλλη Αρχή του ΕΣΠΑ, εφόσον του ζητηθεί.
Σε περίπτωση διενέργειας εκδηλώσεων ενηµέρωσης των πολιτών – δυνητικών
ωφελουµένων (ηµερίδες, σεµινάρια κλπ) για τη σκοπιµότητα του έργου, θα
πρέπει στο χώρο διεξαγωγής να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα ή αφίσα
πληροφόρησης, η οποία θα αναφέρει το έργο και τον φορέα χρηµατοδότησής
του και θα περιλαµβάνει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία και λογότυπους
δηµοσιότητας που περιγράφηκαν προηγουµένως). Το ίδιο ισχύει και για όλα τα
έγγραφα που θα αφορούν στην εκδήλωση, όπως έντυπα πληροφόρησης,
πιστοποιητικά συµµετοχής, κλπ., τα οποία θα πρέπει να φέρουν όλα τα
υποχρεωτικά στοιχεία δηµοσιότητας προκειµένου να είναι επιλέξιµη η δαπάνη
εκτύπωσής τους.
Επίσης, τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι λογότυποι δηµοσιότητας πρέπει να είναι
εµφανή κατά τη διενέργεια δράσεων όπως:
Εκδόσεις εντύπων, δηµοσιεύσεις – καταχωρήσεις στον τύπο των παρόχων,
όπως π.χ. αυτές που διενεργούνται µε στόχο την πρόσκληση και προσέλκυση
ωφελουµένων στα προγράµµατα κατάρτισης
∆ηµιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των έργων, κ.λπ.

7.ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
7.1.Γενικοί Όροι
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υλοποίησης της ∆ράσης
γίνεται από τον Ο.Α.Ε.∆. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της
παρούσας.
Έλεγχοι, επίσης είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρµόδια προς
τούτο εθνικά ή κοινοτικά όργανα, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (άρθρο 7
της µε αρ. 1.5188/οικ3.968/ 15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣ∆ΕΚ.
Ο έλεγχος µπορεί να είναι επιτόπιος ή/και διοικητικός και να πραγµατοποιηθεί είτε
κατά τη διάρκεια υλοποίησης είτε µετά την ολοκλήρωση κάθε προγράµµατος
κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει:
την τήρηση των όρων υπαγωγής στο πρόγραµµα.
την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και
προϋποθέσεων εφαρµογής του συστήµατος επιταγών κατάρτισης
σύµφωνα µε την παρούσα,
την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από
τους παρόχους κατάρτισης,
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την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Α. Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειµένου του Προγράµµατος εξετάζεται η ορθή
υλοποίηση του ΕΣ∆ΕΚ και των όρων της πρόσκλησης.
Β. Κατά τον έλεγχο του οικονοµικού αντικειµένου του Προγράµµατος εξετάζεται αν
καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις δαπάνες των
εκπαιδευτικών επιδοµάτων και επιβεβαιώνεται η παροχή διατροφής µέσω των
αντιστοίχων παραστατικών αγοράς η άλλων εγγράφων ισοδύναµης λογιστικής
αξίας καθώς και οι καταβληθέντες αµοιβές στους εκπαιδευτές και όποια άλλη
δαπάνη αφορά το πρόγραµµα. Όλα τα τιµολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και
κάθε άλλο έγγραφο ισοδύναµης λογιστικής αξίας που τηρείται στην έδρα του
παρόχου κατάρτισης πρέπει να επιδεικνύονται σε πρωτότυπα, όποτε ζητηθεί από
τον ΟΑΕ∆ και να υποβάλλονται εφόσον ζητηθεί, σε αντίγραφα νοµίµως
επικυρωµένα από τον πάροχο κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης να τηρεί τα
πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία προς έλεγχο µέχρι 31/12/2024.
-

Για κάθε έλεγχο που πραγµατοποιείται από τα αρµόδια Όργανα του Ο.Α.Ε.∆.
συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσµα Ελέγχου τα οποία κοινοποιούνται στον
Πάροχο Κατάρτισης σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στον Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 97/Α/1999).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µη ορθή ή πληµµελής υλοποίηση των
προγραµµάτων κατάρτισης µε βάση τους όρους της Πρόσκλησης, το αρµόδιο
ελεγκτικό όργανο είναι δυνατό να επιβάλει κυρώσεις από σύσταση έως ακύρωση
µέρους ή του συνόλου της επιταγής κατάρτισης. Ο πάροχος έχει δικαίωµα
υποβολής εγγράφως τυχόν αντιρρήσεων επί του αποτελέσµατος ελέγχου, εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του, σύµφωνα µε το
άρθρο 6 του Ν. 2690/99(ΦΕΚ 45/Α/9.3.99) και τις διατάξεις της µε αρ.
9.8158/οικ.3.1491/12.06.2009 (ΦΕΚ 1206/19.06.2009) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας για το «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασία
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού
προϋπολογισµού
για
την
υλοποίηση
προγραµµάτων
συγχρηµατοδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013».
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7.2 Έλεγχοι - Πιστοποίηση της υλοποίησης της Κατάρτισης.
7.2.1 Έλεγχοι για την υλοποίηση της Κατάρτισης (θεωρία και πρακτική
άσκηση)
H παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης της κατάρτισης (θεωρία και
πρακτική άσκηση), γίνεται από τον Ο.Α.Ε.∆, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
και τους όρους που διέπουν την παρούσα.
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της Κατάρτισης (θεωρία και
πρακτική άσκηση) γίνεται από τον Ο.Α.Ε.∆, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην παρούσα.
Η ολοκλήρωση κάθε τµήµατος κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) πιστοποιείται
µε τη «Βεβαίωση - Πιστοποίηση υλοποίησης της Κατάρτισης » την οποία
εκδίδει ο Ο.Α.Ε.∆. Η Βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή
του εκπαιδευτικού επιδόµατος στους ωφελούµενους και της αποπληρωµής
της επιταγής εισόδου των παρόχων κατάρτισης .

7.2.2.Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών για την
πιστοποίηση της Κατάρτισης
Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της κατάρτισης
(θεωρία και πρακτική άσκηση) γίνεται από την Ο.Α.Ε.∆. και αποτελεί
προϋπόθεση για την πληρωµή των παρόχων κατάρτισης.¨
ι. Πιστοποίηση της υλοποίησης του Φυσικού Αντικειµένου της Θεωρητικής
Κατάρτισης
Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Θεωρητικής κατάρτισης να υποβάλει στον
Ο.Α.Ε.∆ σε έντυπη µορφή την Έκθεση υλοποίησης της Θεωρητικής
κατάρτισης του τµήµατος
Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής ιστοσελίδας της
∆ράσης http://www.voucher.gov.gr και περιλαµβάνει:
α. Συγκεντρωτική κατάσταση του τµήµατος θεωρητικής κατάρτισης, στην οποία θα
αναγράφονται ο τίτλος (αντικείµενο κατάρτισης) και ο αύξων αριθµός (α/α) του
τµήµατος κατάρτισης, το ονοµατεπώνυµο και ο ΚΑΥΑΣ των ωφελουµένων που
συµµετείχαν σε αυτό.
β Στοιχεία του φυσικού αντικειµένου της θεωρητικής κατάρτισης, (υλοποιηθέν
ωρολόγιο πρόγραµµα, ωφελούµενοι που συµµετείχαν.)
γ. Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας Θεωρητικής κατάρτισης,
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δ Περιγραφή του εκπαιδευτικού και του προωθητικού υλικού που διανεµήθηκε κατά
την υλοποίηση του προγράµµατος, µε αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρελήφθη
από τους ωφελούµενους καταρτισθέντες
ε. Τις τυχόν βεβαιώσεις νοσοκοµείου / ιατρού (σκαναρισµένες) .
στ. ∆ήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόµατος
των ωφελουµένων του Τµήµατος και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωµής.
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ιι. Πιστοποίηση της υλοποίησης του Φυσικού Αντικειµένου της Πρακτικής
Άσκησης
Ο Πάροχος Κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, και όχι αργότερα από
τις 10-11-2015 να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.∆ σε έντυπη µορφή την Έκθεση
υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ,του τµήµατος.
Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής ιστοσελίδας της
∆ράσης http://www.voucher.gov.gr και περιλαµβάνει:
α. Στοιχεία του φυσικού αντικειµένου της Πρακτικής Άσκησης, (υλοποιηθέν
ωρολόγιο πρόγραµµα, ωφελούµενοι που συµµετείχαν.)
β. Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας της Πρακτικής Άσκησης.
γ. Τις τυχόν βεβαιώσεις νοσοκοµείου / ιατρού (σκαναρισµένες) .
δ. ∆ήλωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόµατος
των ωφελουµένων του Τµήµατος και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωµής.
Σε περίπτωση µη ορθής ή πληµµελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, ο
Ο.Α.Ε.∆
ενηµερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες µέσα σε προθεσµία 10 εργάσιµων ηµερών .
Ο Ο.Α.Ε.∆ µετά τον έλεγχο των παραπάνω απολογιστικών στοιχείων και λοιπών
δικαιολογητικών και εφόσον κρίνει ότι η κατάρτιση ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας, εκδίδει τη «Βεβαίωση - Πιστοποίηση υλοποίησης της
Κατάρτισης », ( ανάλογα µε την φάση πληρωµής) προκειµένου να προβεί στην
συνέχεια, στις διαδικασίες πληρωµών. Ενηµερώνει δε τον πάροχο κατάρτισης,
µέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr , για την έκδοση της.
Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης εντός των προθεσµιών που έχουν τεθεί ή µη
αποκατάστασης των ελλείψεων ή παραλείψεων από τους παρόχους κατάρτισης ή
σε περίπτωση µη ορθής ή πληµµελούς υλοποίησης των όρων της παρούσας και
των ευρηµάτων των επιτόπιων ελέγχων, ο Ο.Α.Ε.∆ εισηγείται την εφαρµογή των
όρων της παρούσας.

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
8.1. Όροι και Τρόπος Πληρωµής
Οι πληρωµές διενεργούνται
από τον Ο.Α.Ε.∆, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.
Η καταβολή των πληρωµών γίνεται µε Απόφαση έγκρισης πληρωµής του Ο.Α.Ε.∆.
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Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόµατος στους ωφελούµενους και του αντίτιµου
των επιταγών κατάρτισης στους παρόχους κατάρτισης γίνεται ως εξής:
α. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόµατος στους ωφελούµενους γίνεται
τµηµατικά σε δυο δόσεις ως ακολούθως:
Α’ ∆όση ύψους 480,00 ευρώ, µετά από βεβαίωση ολοκλήρωσης των 120
ωρών θεωρίας της κατάρτισης .
Β’ ∆όση, ύψους 1.920,00 ευρώ, µετά από βεβαίωση ολοκλήρωσης και των
480 ωρών πρακτικής άσκησης.
Προαπαιτούµενο κάθε πληρωµής είναι η αποστολή, µέσω της ειδικής ιστοσελίδας,
σχετικής ενηµέρωσης από τον πάροχο κατάρτισης.
Σε κάθε φάση ο Ο.Α.Ε.∆. λαµβάνοντας υπόψη τις απουσίες που έχουν
πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και της Πρακτικής
Άσκησης, αντίστοιχα, και οι οποίες έχουν δηλωθεί στην ειδική ιστοσελίδα, εκδίδει
«Εντολή καταβολής εκπαιδευτικού επιδόµατος κατάρτισης ωφελουµένων», η οποία
παράγεται από την ειδική ιστοσελίδα.
Το εκπαιδευτικό επίδοµα καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.∆ στον τραπεζικό λογαριασµό
που κάθε ωφελούµενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συµµετοχής»
του στη ∆ράση.
Για τυχόν παρακράτηση φόρου που θα ισχύει κατά την πληρωµή, ο ΟΑΕ∆
αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκδώσει τις σχετικές βεβαιώσεις για τους
∆ικαιούχους
β. Η καταβολή του αντιτίµου των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας των
παρόχων κατάρτισης, ως αµοιβή για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχαν
γίνεται τµηµατικά και σε δύο δόσεις ως εξής:
1. Η Α΄ δόση αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 336 ευρώ και καταβάλλεται µετά την
ολοκλήρωση των 120 ωρών θεωρίας ,και την έκδοση της «Βεβαίωση
Πιστοποίησης Υλοποίησης θεωρίας» και της απόφασης του Ο.Α.Ε.∆ για
την «έγκριση πληρωµής της Α’ δόσης των παρόχων κατάρτισης».
2. Η Β΄ δόση αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 1344 ευρώ καταβάλλεται µετά την
ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και την έκδοση της «Βεβαίωση
Πιστοποίησης Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης » και της σχετικής
Απόφασης του Ο.Α.Ε.∆ για την «έγκριση πληρωµής της Β’ δόσης των
παρόχων κατάρτισης» .
Για την καταβολή της αµοιβής των ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ απαιτείται φορολογική
και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) µήνες από την
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ηµεροµηνία υποβολής τους (εξαιρουµένης της περίπτωσης της ρύθµισης οπότε η
ισχύς είναι ένας µήνας)
Η αµοιβή των παρόχων κατάρτισης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασµό που
κάθε πάροχος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συµµετοχής» του στη
∆ράση.
Οι ωφελούµενοι και οι πάροχοι κατάρτισης ουδεµία άλλη απαίτηση έχουν από
τον Ο.Α.Ε.∆.
πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς.
Οι πληρωµές των ωφελουµένων και των παρόχων κατάρτισης
θα
αναστέλλονται, καθ’ όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί στον Ο.Α.Ε.∆. από το
αρµόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

9.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ
9.1

Πληροφορίες για την παρούσα Πρόσκληση

Το πλήρες κείµενο της παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στην
ειδική ιστοσελίδα της ∆ράσης http://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε
έντυπη µορφή.
Μετά την ανάρτησή του στην ως άνω ιστοσελίδα και µέσα στις προθεσµίες που
τίθενται στην παρούσα, οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν
«Αίτηση Συµµετοχής» .
Για την προβολή της παρούσας ∆ράσης, ο Ο.Α.Ε.∆ θα αναρτήσει επίσης την
παρούσα Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του http://www.oaed.gr και θα αναλάβει
ενέργειες πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων.
Ενηµέρωση από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
Όλη η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων να συµµετέχουν στη ∆ράση, αλλά και
αυτών που θα επιλεγούν και θα συµµετέχουν σε αυτήν, παρέχεται από τον
Ο.Α.Ε.∆, καθ’ όλη τη διάρκεια της ∆ράσης, µέσω της ειδικής ιστοσελίδας των
επιταγών κατάρτισης (training voucher) http://www.voucher.gov.gr
Επίσης, µέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών
για την υλοποίηση της ∆ράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συµµετοχής από
ωφελουµένους και τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της
υλοποίησής της από τον Ο.Α.Ε.∆, η αναφορά προθεσµιών για την παραλαβή
των vouchers, την υποβολή δικαιολογητικών, κ.ά.
Ο Ο.Α.Ε.∆. δεν υποχρεούται να ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους εγγράφως ή
ατοµικά.
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Οι υποψήφιοι και οι ωφελούµενοι µε δική τους φροντίδα και επιµέλεια λαµβάνουν
γνώση για κάθε θέµα σχετικό µε τη ∆ράση µέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία
χρησιµοποιούν για τη συµµετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της ∆ράσης.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται µέσω αυτής για το Μητρώο
Ωφελουµένων και το Μητρώο Παρόχων κατάρτισης, καθώς και για τις τυχόν
τροποποιήσεις τους.
Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr ή
οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούµενο (π.χ. πίνακες κατάταξης του Μητρώου
Ωφελουµένων) ∆ΕΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ωφελούµενου,
αλλά ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθµός ΚΑΥΑΣ της αίτησης συµµετοχής.
Ο Ο.Α.Ε.∆. εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους τις οποίες αναρτά στη διεύθυνση
http://www.voucher.gov.gr για όλα τα θέµατα που ανακύπτουν
Η συµµόρφωση µε τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι
υποχρεωτική.
Σηµειώνεται ότι, για τις ανάγκες του Προγράµµατος θα συγκροτηθεί και θα
τηρείται Μητρώο Ωφελουµένων βάσει του Νόµου 2472/97. Κάθε ωφελούµενος έχει
δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.
Εφιστούµε την προσοχή στους συµµετέχοντες στη ∆ράση ότι οι ωφελούµενοι
έχουν το δικαίωµα να επιλέγουν µε ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης µε
γνώµονα τα προσφερόµενα προγράµµατα, την αξιολόγηση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους,
χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και
καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, µη σχετικές µε το
αντικείµενο κατάρτισης και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων τους.
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10.ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Με αποφάσεις ∆ιοικητή ΟΑΕ∆ εκδίδονται ∆ιευκρινιστικές Εγκύκλιοι για όλα τα θέµατα
που πιθανώς θα προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσης καθώς και
διαφοροποιήσεις σχετικά µε τις προθεσµίες που τίθενται στην παρούσα.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
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