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ύλνςε ηεο πξόζθιεζεο
Ρν Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδαο (ΗΛΔ ΓΠΔΔ),
ελεξγψληαο σο δηθαηνχρνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α)
ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «ινπνίεζε Δλεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ)», ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο πξφζθιεζεο (Α.Ξ.: 1.17696/νηθ.3.2541-29.11.2011, ΑΓΑ: 457ΓΙ-ΓΥΣ) ζην
νπνίν εληάζζεηαη ε Δλέξγεηα Β (Θαηάξηηζε, επαλαθαηάξηηζε θαη θαηαβνιή επηδνκάησλ),
εγθξίλεη θαη εθδίδεη ηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν:
«ΘΑΣΑΡΣΗΖ ΚΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΔΠΗΣΑΓΩΛ ΘΑΣΑΡΣΗΖ (TRAINING VOUCHER)
ΣΩΛ ΠΡΩΖΛ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ ΣΖ “ALDI HELLAS” ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΛΣΑΗ ΑΠΟ
ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΘΟ ΣΑΚΔΗΟ ΠΡΟΑΡΚΟΓΖ ΣΖΛ ΠΑΓΘΟΚΗΟΠΟΗΖΖ».
Ζ δξάζε ηεο θαηάξηηζεο αθνξά ζηελ επηρνξήγεζε κε επηηαγέο θαηάξηηζεο (TRAINING
VOUCHER) ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο «ALDI HELLAS», κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ
πξνζφλησλ ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο ή λα εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε απηήλ.
Ρα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο 200 σξώλ, ζα
πινπνηεζνχλ ζε ζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα απφ δηεξεχλεζε αλαγθψλ
ησλ σθεινπκέλσλ ζην πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο Α (Δπαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε θαη
ππνζηήξημε ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο) ηνπ έξγνπ.
Ζ

θαηάξηηζε

επαγγεικαηηθήο

ζα

πινπνηεζεί

θαηάξηηζεο

απφ

απφ
ηνλ

πηζηνπνηεκέλνπο
Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ.

παξφρνπο

(πξψελ

ζπλερηδφκελεο

Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.)

πνπ

ζα

εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζα εγγξαθνχλ ζην «Κεηξψν Ξαξφρσλ Θαηάξηηζεο» ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (ηζηνζειίδα δξάζεο: http://www.voucher.gov.gr).
Υθεινχκελνη ηεο δξάζεο είλαη νη πξψελ εξγαδφκελνη ηεο « ALDI HELLAS», νη νπνίνη
ζπκκεηείραλ ζην πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο Α ηνπ έξγνπ «ινπνίεζε Δλεξγεηψλ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε
(ΔΡΞ)» θαη απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο έρνπλ εγγξαθεί ζην «Κεηξψν Υθεινπκέλσλ».
Θάζε σθεινχκελνο ζα παξαιάβεη πξνζσπηθή «επηηαγή θαηάξηηζεο» απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ γηα
λα επηιέμεη ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ.
Ζ δξάζε ηεο θαηάξηηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ελλέα πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο
(Ξεινπφλλεζνο, Γπηηθή Διιάδα, Αηηηθή, Πηεξεά Διιάδα, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Γπηηθή
Καθεδνλία, Θεληξηθή Καθεδνλία, Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε).
5

Ρν

θπζηθφ

ηεο

πξνγξάκκαηνο

αληηθείκελν,

ζπλερηδφκελεο

ην

νπνίν

είλαη

επαγγεικαηηθήο

ε

νινθιεξσκέλε

θαηάξηηζεο

200

παξαθνινχζεζε

σξψλ

απφ

θάζε

σθεινχκελν πνπ ζα ζπκκεηέρεη, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηελ 28ε Ηνπλίνπ
2013 (ρσξίο ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο).
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ελληαθνζίσλ
νγδφληα επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (987.500,00 €).
Ζ δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ΠΑΔ 034/2 ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο (Θσδηθφο Έξγνπ ΞΓΔ: 2012ΠΔ03420000)
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Θεζκηθό πιαίζην
Ρν Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο Γεληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδαο (ΗΛΔ ΓΠΔΔ),
ελεξγψληαο σο δηθαηνχρνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α)
ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «ινπνίεζε Δλεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ)», ζην νπνίν εληάζζεηαη ε
Δλέξγεηα Β (Θαηάξηηζε, επαλαθαηάξηηζε θαη θαηαβνιή επηδνκάησλ), θαη έρνληαο ππ’
φςηλ:

1.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη ινηπέο

δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄163), φπσο ηζρχεη.
2.

ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1927/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ

Ππκβνπιίνπ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ
πξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε

(ΔΡΞ),

φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε

κε

ηνλ

Θαλνληζκφ 546/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 18εο
Ηνπλίνπ 2009·
3.

ηελ ππ’ αξηζκ. 0.9415/3.1543/11.05.2010 (ΦΔΘ 692/Β) Θνηλή πνπξγηθή

Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη ηνπ
πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζέκα «Πχζηεκα
Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ – Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ησλ
Δλεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν πξνζαξκνγήο ζηελ
Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4.

ηελ ππ’ αξηζκ. 1.5188/νηθ. 3.968 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011) Θνηλή Απφθαζε ησλ

πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο
«Ρξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ.55582/1933/2008 (ΦΔΘ 1491/Β),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 0.15968/3.2570/2010 (ΦΔΘ 1503/Β) Θνηλή
Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, Ξαηδείαο, Γηά
Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο», κε ζέκα
“Δληαίν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ
Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΘΡ ή ην ΔΡΞΑ βάζεη ηνπ
άξζξ. 34, παξάγξαθνο 2 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 1083/2006, φπσο ηζρχεη, ζην πιαίζην
ηνπ ΔΠΞΑ (2007-2013) γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο
θαηάξηηζεο” θαη ηδίσο ηνπ άξζξ. 2 απηήο, πνπ αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα Δπηηαγψλ
Θαηάξηηζεο (Training Voucher), φπσο ηζρχεη.
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5.

ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 110327 (ΦΔΘ 230/η.Β/21.02.2005) Θνηλή Απφθαζε ησλ

πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ «Πχζηεκα
Ξηζηνπνίεζεο Θέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΘΔΘ)», φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην
άξζξ. 12 ηεο Α 9.16031/Νηθ.3.2815/ 10-15.9.2009 (ΦΔΘ Β΄1999/15.9.09), φπσο
ηζρχεη.
6.

ηελ ππ’ αξηζκ. 111384 (ΦΔΘ Β΄ 616/19.05.2003) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ

Νηθνλνκίαο

θαη

Νηθνλνκηθψλ,

Δξγαζίαο

θαη

Θνηλσληθψλ

Αζθαιίζεσλ

«Πχζηεκα

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Θέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο» φπσο
ηζρχεη·
7. ηελ ππ’ αξηζκ. 9.16031/νηθ.3.2815/10-09-2009 (ΦΔΘ 1999/15-09-2009) Θνηλή
Απφθαζε θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη πνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη
Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο κε ζέκα «Πχζηεκα Ξηζηνπνίεζεο Θέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο
Θαηάξηηζεο» (ΘΔΘ), φπσο ηζρχεη·
8. ηελ ππ’ αξηζκ. A/25081/8.12.2005 (ΦΔΘ 1720/Α/2005) Θνηλή Απφθαζε ησλ
πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
«Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Ππζηήκαηνο Ξηζηνπνίεζεο θαη Ξεξηνδηθνχ Διέγρνπ Φνξέσλ
Σνξήγεζεο Ξηζηνπνηεηηθψλ Ξιεξνθνξηθήο ή Γλψζεο Σεηξηζκνχ Ζ/», φπσο ηζρχεη·
9. ηελ πεξίπησζε ηβ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Λ. 2859/2000 (ΦΔΘ Α΄248)
«Θψδηθαο ΦΞΑ», φπσο ηζρχεη.
10.

ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζκ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ

Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ηελ
Θαηάξγεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 1784/1999, φπσο ηζρχεη·
11.

ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζκ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006

γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ.
1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ
Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ην Ρακείν
Ππλνρήο, θαη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζκ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη·
12.

ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΗΛΔ ΓΠΔΔ·

13.

ηελ ππ’ αξηζκ. 19/3/09 Απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ ΗΛΔ ΓΠΔΔ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν

Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΗΛΔ ΓΠΔΔ·
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14. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο ηζρχεη·
15. ηελ κε αξηζ. 14053/ΔΠ 1749/27.03.2008 (ΦΔΘ 540/Β) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ «πνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο
ηζρχεη·
16. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ
ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη·
17. ην Λ.Γ. 356/1974 (ΦΔΘ 90/Α) «Ξεξί Θψδηθνο Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ», φπσο
ηζρχεη·
18. ην ππ’ αξηζκ. 7534/504/11-3-2009 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ
Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε δηαρεηξηζηηθή
επάξθεηα ηνπ ΗΛΔ ΓΠΔΔ·
19. ηελ αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο ΔΠΔΘΡ κε Α.Ξ.: 1.17696/νηθ.3.2541-29.11.2011 (ΑΓΑ:
457ΓΙ-ΓΥΣ) γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ησλ Δλεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ)·
20. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 2.9334/νηθ.3.907/10.04.2012 (ΑΓΑ: Β4ΥΓΙ–ΖΜ1) Απφθαζε
ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη άιισλ Ξφξσλ θαη ηελ νξζή
επαλάιεςε απηήο (ΑΓΑ: Β4ΥΦΙ-ΝΒΛ) γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο Δλεξγεηψλ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην «Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε
(ΔΡΞ)», απφ ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΠΔΔ (ΗΛΔ ΓΠΔΔ), κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ·
21. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 2.22438/3.1865/16.11.2012 (ΑΓΑ: Β4ΠΙΙ-ΙΔΛ) Απφθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Ξφξσλ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο
αλαζεσξεκέλεο πξφηαζεο κε ηα νξηζηηθά δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: «ινπνίεζε
Δλεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην «Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ
Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ)», απφ ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΠΔΔ (ΗΛΔ ΓΠΔΔ), κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ Γηθαηνχρνπ·
22. ηελ κε αξηζκ. πξση.. 3.2704/νηθ.3.156/21.01.2013 (ΑΓΑ: ΒΔΗ7Ι-ΖΖ2) απφθαζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Ξφξσλ κε ζέκα: «Ρξνπνπνίεζε
έγθξηζεο πινπνίεζεο Δλεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) απφ ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΠΔΔ (ΗΛΔ
ΓΠΔΔ), κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ·
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23. ην κε αξηζκ. 2.21702/3.1797/28.09.2012 έγγξαθν ηεο ΔΠΔΘΡ ζχκθσλα κε ην
νπνίν ν αξηζκφο ησλ θαηαξηηδφκελσλ θάζε πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 10 αηφκσλ·
24. ηελ απφ 24/1/2013 απφθαζε Γ.Π. ηνπ ΗΛΔ ηεο ΓΠΔΔ γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο, κε ηίηιν «Θαηάξηηζε κε επηρνξήγεζε επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training
voucher) ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο «ALDI HELLAS» πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε»·
25. ηελ ππ’ αξηζκ. 3.4284/3.227/4.02.2013 Πχκθσλε Γλψκε ηεο ΔΠΔΘΡ γηα ηελ
έγθξηζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, κε ηίηιν «Θαηάξηηζε κε επηρνξήγεζε επηηαγψλ
θαηάξηηζεο (training voucher) ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο «ALDI HELLAS» πνπ
ππνζηεξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε»·
26. ηηο αλάγθεο ηνπ ΗΛΔ ΓΠΔΔ σο Γηθαηνχρνπ πινπνίεζεο ησλ Δλεξγεηψλ πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε
(ΔΡΞ) απφ ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΠΔΔ (ΗΛΔ ΓΠΔΔ) θαη εηδηθφηεξα σο Γηθαηνχρνπ γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο·
εγθξίλεη θαη εθδίδεη ηελ παξνχζα Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν:
«ΘΑΣΑΡΣΗΖ ΚΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΔΠΗΣΑΓΩΛ ΘΑΣΑΡΣΗΖ (TRAINING VOUCHER)
ΣΩΛ ΠΡΩΖΛ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ ΣΖ “ALDI HELLAS” ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΛΣΑΗ ΑΠΟ
ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΘΟ ΣΑΚΔΗΟ ΠΡΟΑΡΚΟΓΖ ΣΖΛ ΠΑΓΘΟΚΗΟΠΟΗΖΖ».
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1. ΓΔΛΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ
1.1 Οξηζκνί
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training voucher) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξ. 2 ηεο κε αξηζκ.
1.5188/νηθ. 3.968/15.4.2011 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο,
ΑΓΑ 4ΑΘ3Ι-ΔΝ, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ζε πξψελ εξγαδνκέλνπο ηεο «ALDI HELLAS»1.
Ξξφθεηηαη γηα ην κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ν
σθεινχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν θαηάξηηζεο, ην νπνίν έρεη
πξνθχςεη κεηά ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, λα επηιέμεη ν ίδηνο ην θνξέα πνπ ην
παξέρεη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:
α. νη θνξείο παξνρήο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ άξζξ. 3, παξάγξαθνο 3, ηνπ Λ.3879/2010
έρνπλ

πηζηνπνηεζεί

απφ ηνλ

Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ.

(πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.),

ζχκθσλα

κε

ηηο

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν ελ ιφγσ εζληθφο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ησλ εηζξνψλ ηεο κε
ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
β. ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ζχκθσλα κε ηηο ζεκαηηθέο
ελφηεηεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ πηζηνπνηεκέλα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο επηηαγψλ
θαηάξηηζεο (training voucher) θαζψο θαη άιισλ ελλνηψλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ελδεηθηηθνί νξηζκνί.
Πξόγξακκα ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε επηρνξήγεζε: Νη
ππεξεζίεο

θαηάξηηζεο

πνπ

ζα

παξαζρεζνχλ

ζηνπο

σθεινπκέλνπο

απφ

ηνπο

πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.) παξφρνπο ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκνιφγεζή ηνπο, ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Δπηηαγή θαηάξηηζεο (training voucher): Ρν έληππν νηθνλνκηθήο αμίαο 1.000,00 €, ην
νπνίν ρνξεγείηαη απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ ζε θάζε σθεινχκελν ηεο δξάζεο, κε απνθιεηζηηθφ
ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηνπ κε ππεξεζίεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ
ζα ηνπ παξάζρεη ν πάξνρνο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.

1

Κε

ηελ

επηηαγή

θαηάξηηζεο

(voucher)

πιεξψλεηαη

ην

πξφγξακκα

Σηην δράζη ηης καηάρηιζης, δεν μπορεί να ζσμμεηέτει πάροτος/ πάροτοι καηάρηιζης ποσ ανήκει ή

έτει οποιαζδήποηε μορθής ζτέζη με ηον Γικαιούτο (ΙΝΔ ΓΣΔΔ).
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θαηάξηηζεο θαη ν πάξνρνο νπδεκία άιιε αμίσζε ή απαίηεζε νηθνλνκηθή ή κε δχλαηαη λα
εγείξεη εηο βάξνο ηνπ σθεινχκελνπ.
Δθπαηδεπηηθό επίδνκα: Ρν πνζφ ησλ 1.500,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ), ην νπνίν ιακβάλεη ν σθεινχκελνο ηεο δξάζεο απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
Κεηξών σθεινπκέλσλ: Ρν κεηξψν πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί απφ πξψελ εξγαδνκέλνπο
ηεο «ALDI HELLAS» νη νπνίνη ζα ιάβνπλ επηηαγή θαηάξηηζεο γηα λα πιεξσζεί ην
πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ηνπο, θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
Κεηξών πηζηνπνηεκέλσλ παξόρσλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο:
Ρν κεηξψν ην νπνίν ζα ζπγθξνηήζεη ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ κε ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο παξφρνπο
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα λα
πινπνηήζνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (θαη ηα νπνία πιεξνχλ θαη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο).
Πάξνρνο ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο: Θάζε πάξνρνο πηζηνπνηεκέλνο
απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.), ζχκθσλα κε ην Λ. 3879/2010, πνπ δχλαηαη λα
παξέρεη ππεξεζίεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
Δπαγγεικαηηθό

πεξίγξακκα:

Ρν

ζχλνιν

ησλ

βαζηθψλ

θαη

ησλ

επηκέξνπο

επαγγεικαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ελφο επαγγέικαηνο
ή κηαο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο.
Θεκαηηθό αληηθείκελν: Ρν αληηθείκελν θαηάξηηζεο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε κε βάζε ηηο δηαγλσζκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ σθεινπκέλσλ
θαη γηα ην νπνίν ζα πινπνηεζεί πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
πνπ ζα ζπλδέεηαη θαη ζα ζπλδπάδεηαη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ
Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.) επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα. Η παρούζα πρόζκληζη
περιλαμβάνει ηέζζερα (4) διαθορεηικά θεμαηικά ανηικείμενα καηάρηιζης.
Σκήκα/πξόγξακκα θαηάξηηζεο: Ππγθξνηείηαη απφ κηα νκάδα 5 έσο 25 σθεινπκέλσλ
νη νπνίνη ζα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο
κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα κε σθεινπκέλνπο ή θαη άιια
θπζηθά πξφζσπα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ πηζηνπνηεκέλσλ
αηζνπζψλ ηνπ.
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Δηδηθή ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr: Ζ εηδηθά δηακνξθσκέλε ηζηνζειίδα
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο επηηαγψλ θαηάξηηζεο (training voucher) κέζσ ηεο
νπνίαο ζα γίλεη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο (φπσο
ππνβνιή

αηηήζεσλ

ζπκκεηνρήο

ησλ

παξφρσλ

θαηάξηηζεο,

παξαθνινχζεζε

ηεο

πινπνίεζήο ηεο θ.ιπ.), θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε θαη ηε δξάζε.
Γξαθείν ππνδνρήο (help desk): Ρν γξαθείν ζα ιεηηνπξγήζεη ζην ΗΛΔ ΓΠΔΔ
απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ σθεινπκέλσλ θαη ησλ παξφρσλ
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Ρα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο είλαη:
Δκ. Κπελάθε 71Α, Ρ.Θ. 10681, Αζήλα
ηει. επηθνηλσλίαο: 210 3327782 (ψξεο επηθνηλσλίαο: 11:00 πκ έσο 14:00 κκ)
210 3327714 (ψξεο επηθνηλσλίαο: 15.00-17.00 κκ).
Γξάζε: Ρν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
Γηθαηνύρνο: Ρν ΗΛΔ ΓΠΔΔ.

1.2 Πεξηγξαθή ηεο δξάζεο
Ρν έξγν «ινπνίεζε Δλεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξξνζαξκνγήο

ζηελ

Ξαγθνζκηνπνίεζε

(ΔΡΞ)»

έρεη

ζηφρν

ηελ

παξνρή

έθηαθηεο

ππνζηήξημεο ζε πξψελ εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο «ALDI HELLAS», ε νπνία ηεξκάηηζε ηε
ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζηελ Διιάδα ην 2011.
Πην πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο Α ηνπ έξγνπ έγηλε θαηαγξαθή ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο
«ALDI

HELLAS»

θαη

ζηε

ζπλέρεηα

κέζσ

ηεο

ζπκβνπιεπηηθήο

πξαγκαηνπνηήζεθε

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ
δξάζεο γηα θάζε άηνκν, ηελ ελδπλάκσζή ηνπ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζε ηνκείο θαη
δξάζεηο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ζε
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.
Αληηθείκελν ηεο Δλέξγεηαο Β (Θαηάξηηζε, επαλαθαηάξηηζε θαη θαηαβνιή επηδνκάησλ)
είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα θαη’ αλψηαην
φξην 395 πξώελ εξγαδνκέλνπο (άλεξγνη, απαζρνινχκελνη ζε ζέζε εξγαζίαο κεξηθήο
απαζρφιεζεο ή/θαη γηα βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απηναπαζρνινχκελνη) ηεο
εηαηξείαο

«ALDI

HELLAS»,

νη

νπνίνη

ζπκκεηέρνπλ

ζηηο

ελέξγεηεο

πνπ
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ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε
(ΔΡΞ).
Νη ππεξεζίεο θαηάξηηζεο ζα παξαζρεζνχλ κε ηε κέζνδν ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο
(training vouchers).
Κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζε πξνεπηιεγκέλα ζεκαηηθά αληηθείκελα επηδηψθεηαη νη σθεινχκελνη
λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
πξφζβαζε ή ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο ή ε αλνδηθή θηλεηηθφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο.

1.2.1 Αληηθείκελα ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Δλέξγεηαο Α΄ «Δπαγγεικαηηθή Ππκβνπιεπηηθή θαη θαζνδήγεζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο», έπεηηα απφ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ σθεινπκέλσλ,
βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνζφλησλ
ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο φζν θαη ηηο
εμειίμεηο θαη ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζηνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

Ρα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο 200 σξώλ ην
θαζέλα, αθνξνχλ ηα αθφινπζα ζεκαηηθά αληηθείκελα:


εθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ,



βαζηθέο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ marketing θαη ησλ πσιήζεσλ,



βαζηθέο αξρέο logistics (νξγάλσζε απνζήθεο & δηαρείξηζε απνζεκάησλ),



εθκάζεζε ειιεληθψλ ζε κεηαλάζηεο θαη παιηλλνζηνχληεο.

Κεηξών παξόρσλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Ρα

πξνγξάκκαηα

ζα

πινπνηεζνχλ

απφ

παξφρνπο

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.), νη νπνίνη ζα
εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο πνπ ζα
ζπγθξνηήζεη ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
Πην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ νη
Ππλερηδφκελεο
ζπκκεηνρήο

Δπαγγεικαηηθήο
ζηελ

παξνχζα

Θαηάξηηζεο,
δηαδηθαζία,

ππνβάιινληαο

ζηελ

εηδηθή

αλσηέξσ πάξνρνη

ειεθηξνληθή

ηζηνζειίδα

ηεο

αίηεζε
δξάζεο

http://www.voucher.gov.gr.
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Κεηξών σθεινπκέλσλ
Νη σθεινχκελνη ηεο δξάζεο έρνπλ ήδε επηιεγεί ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζην νπνίν
εληάζζεηαη ε παξνχζα Δλέξγεηα θαη έρνπλ εγγξαθεί ζην κεηξψν σθεινπκέλσλ. Νη
σθεινχκελνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν (395 άηνκα) αλαιακβάλνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.

Τινπνίεζε ηεο δξάζεο – ύζηεκα επηηαγώλ θαηάξηηζεο
Θάζε σθεινχκελνο ζα ιάβεη κηα πξνζσπηθή επηηαγή θαηάξηηζεο (training voucher) κε
ηελ νπνία απνθηά ην δηθαίσκα λα θαηαξηηζηεί ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία
θαηνηθεί, ζε ζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη
ζε πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ ζα επηιέμεη απφ ην ζρεηηθφ κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο.
Ν σθεινχκελνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ζα παξαδψζεη ζηνλ πάξνρν
θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ηελ πξνζσπηθή ηνπ
επηηαγή θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πιεξσζεί απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ γηα ηηο
ππεξεζίεο θαηάξηηζεο πνπ παξείρε.
Ρν ΗΛΔ ΓΠΔΔ ζα θαηαβάιεη ζηνπο σθεινπκέλνπο –κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο,
θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε– ην εθπαηδεπηηθφ
επίδνκα, ην νπνίν επίζεο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε δξάζε.
Νη φξνη πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηαγψλ θαηάξηηζεο αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 3
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ελψ νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο
αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 7.

Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
Αξρηθά ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ ζα εηδνπνηήζεη αηνκηθά ηνπο σθεινπκέλνπο γηα ηελ έλαξμε ηεο
δξάζεο θαη ζα ηνπο θαιέζεη γηα ηελ παξαιαβή ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο (ελφηεηα 3.3 ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο). Θάζε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηε δξάζε
ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξ. 9, απνθιεηζηηθά κέζα απφ ηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ
ζπζηήκαηνο

επηηαγψλ

θαηάξηηζεο

πνπ

ιεηηνπξγεί

γηα

απηφλ

ην

ζθνπφ:

http://www.voucher.gov.gr.
Ρν ΗΛΔ ΓΠΔΔ θαη ε ΔΠΔΘΡ κέζα απφ ηελ ίδηα ηζηνζειίδα ζα παξέρνπλ ζπλερή ελεκέξσζε
ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ελψ νη ελδηαθεξφκελνη ζα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα
θαηαρσξίδνληαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα είλαη ππνρξεσηηθή.
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Πηελ παξαπάλσ εηδηθή ηζηνζειίδα θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ ζα εγγξαθεί ζην
κεηξψν ζα δεκηνπξγεί έλαλ αηνκηθφ ινγαξηαζκφ (personal account) κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα
πινπνηεί.

Γηάξθεηα ηεο δξάζεο
Ζ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη θαη ηελ 28ε Ηνπλίνπ
2013.

Πξνϋπνινγηζκόο
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
επηδνκάησλ) δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ελληαθνζίσλ νγδφληα εθηά ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ επξψ (987.500,00€).
Ρν σξηαίν θφζηνο ηεο θαηάξηηζεο αλά σθεινχκελν θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε επξψ
(5,00 €) (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο) θαη ε νηθνλνκηθή
αμία

ηεο

επηηαγήο

θαηάξηηζεο

ζην

πνζφ

ησλ

ρηιίσλ

επξψ

(1.000€)

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Ρν σξηαίν θφζηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο αλά σθεινχκελν θαζνξίδεηαη ζην πνζφ
ησλ επηάκηζη επξψ (7,50€) θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα γηα θάζε σθεινχκελν ζηα ρίιηα
πεληαθφζηα επξψ (1.500€) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Ο

πξνϋπνινγηζκόο

ηεο

δξάζεο

απνηειεί

100%

δεκόζηα

δαπάλε

θαη

ρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηό 65% από ην ΔΣΠ θαη 35% από εζληθή ζπκκεηνρή.
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Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ αξηζκνχ
επηηαγψλ θαηάξηηζεο αλά δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα φπνπ ζα πινπνηεζεί ε δξάζε.

ΠΗΛΑΘΑ 1: ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΗΘΩΛ ΘΑΣΑΛΟΚΩΛ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ (Δ
ΔΤΡΩ)

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ

ΑΡΗΘΚΟ ΔΠΗΣΑΓΩΛ
ΘΑΣΑΡΣΗΖ

25.000,00

10

ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

102.500,00

41

ΑΡΡΗΘΖΠ

120.000,00

48

ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

72.500,00

29

ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

67.500,00

27

ΖΞΔΗΟΝ

52.500,00

21

ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

55.000,00

22

445.000,00

178

47.500,00

19

987.500,00

395

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ
ΤΛΟΙΟ

Πε δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο δελ ζα ππάξμεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ
πηζηνπνηεκέλνπο παξφρνπο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, νη σθεινχκελνη
έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζε άιιε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα.

1.3 Γεληθνί όξνη:
1.

Όινη

νη

φξνη

ηεο

παξνχζαο

πξφζθιεζεο

είλαη

ππνρξεσηηθνί

γηα

φζνπο

ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηήο.
2.

Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε

θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ απηήο.
3.

Ζ απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ζε κεηξψν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζπληζηά

εμνπζηνδφηεζε πξνο ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ γηα ηε ρξήζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ αηηνχληνο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ.
4.

Ρν ΗΛΔ ΓΠΔΔ σο δηθαηνχρνο ησλ πξάμεσλ ζα εμαζθαιίζεη φηη ζα γίλνπλ νη

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο πνπ απαηηνχλ θαη πξνβιέπνπλ νη
Θαλνληζκνί ηεο Δ.Δ.
5.

Ρν ΗΛΔ ΓΠΔΔ θαη

ε ΔΠΔΘΡ επηθπιάζζνληαη

γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ

επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
6.

Ζ

παξνρή

ππεξεζηψλ

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο

απαιιάζζεηαη

απφ

ΦΞΑ

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηβ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Λ. 2859/2000
(Θψδηθαο ΦΞΑ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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7.

Νη σθεινχκελνη πνπ εληάρζεθαλ ζην κεηξψν σθεινπκέλσλ έρνπλ απνθιεηζηηθά

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη νθείινπλ
λα ηεξνχλ ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζή ηνπο.
8.

Νη πάξνρνη Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην

κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο ππέρνπλ ζέζε «Αλαδφρνπ/Ξαξφρνπ» θαη έρνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο

απηνχ,

φπσο

νξίδεηαη

ζηελ

ππ’

αξηζκ.

1.5188/νηθ3.968

(ΦΔΘ

915/Β/20.5.2011) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη
Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο «Ρξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
νηθ.55582/1933/2008

(ΦΔΘ

1491/Β)

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε

κε

ηε

κε

αξηζκ.

0.15968/3.2570/2010 (ΦΔΘ 1503/Β) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, Ξαηδείαο, Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
Δξγαζίαο

θαη

Θνηλσληθήο

Αζθάιηζεο»,

κε

ζέκα

“Δληαίν

Πχζηεκα

Γηαρείξηζεο,

Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο’’
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΘΡ ή ην ΔΡΞΑ βάζεη ηνπ άξζξ. 34, παξάγξαθνο 2 ηνπ
Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 1083/2006, φπσο ηζρχεη, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ (2007-2013) γηα
φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο».
9. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο νδεγίεο, νη νπνίεο ζα θαηαρσξίδνληαη απφ
ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ θαη ηελ ΔΠΔΘΡ ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr, είλαη
ππνρξεσηηθή.
Ρν ΗΛΔ ΓΠΔΔ θαη ε ΔΠΔΘΡ δελ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν
ηξφπν ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
10. Νη πάξνρνη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ζην
αξρείν ηνπο θάθειν ηεο δξάζεο κε φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα
ηελ πινπνίεζή ηεο, ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ηνλ
νπνίν νθείινπλ λα έρνπλ δηαζέζηκν ζε πεξίπησζε ειέγρνπ.
11. Σν ΗΛΔ ΓΔΔ ζα θαηαβάιεη ηελ ακνηβή ησλ παξόρσλ θαηάξηηζεο θαη ην
εθπαηδεπηηθό επίδνκα ησλ σθεινπκέλσλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα έρνπλ
ρνξεγεζεί ζην ΗΛΔ ΓΔΔ από ην αξκόδην ππνπξγείν νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο.
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2.

ΩΦΔΙΟΤΚΔΛΟΗ

–

ΚΖΣΡΩΟ

ΩΦΔΙΟΤΚΔΛΩΛ

–

ΩΦΔΙΟΤΚΔΛΟΗ ΔΠΗΣΑΓΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ
2.1 Κεηξών σθεινπκέλσλ
Ρν κεηξψν σθεινπκέλσλ έρεη ζπγθξνηεζεί απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ απφ ηνπο σθεινπκέλνπο
πνπ

ζπκκεηέρνπλ

ζην

πιαίζην

ηνπ

Έξγνπ

«ινπνίεζε

Δλεξγεηψλ

πνπ

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε
(ΔΡΞ)». Νη σθεινχκελνη 395 πξώελ εξγαδόκελνη ηεο εηαηξείαο
-

Άλεξγνη,

-

απαζρνινχκελνη

ζε

ζέζεηο

εξγαζίαο

κεξηθήο

«ALDI HELLAS» είλαη:

απαζρφιεζεο

ή/θαη

γηα

βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα,
-

απηναπαζρνινχκελνη.

Ρν κεηξψν έρεη ηε κνξθή πηλάθσλ αλά δήκν, δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα θαη αλά σθεινχκελν.
Νη σθεινχκελνη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κεηξψν έρνπλ ιάβεη έλαλ κνλαδηθφ θσδηθό
αξηζκό ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε (ΘΑΤΑ). Ν ΘΑΑΠ απνηειεί απνδεηθηηθφ ηνπ
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ
σθεινπκέλνπ

ζε

φια

ηα

έγγξαθα

(κεηξψα,

πίλαθεο,

επηηαγή

θαηάξηηζεο)

πνπ

δεκνζηεχνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.

2.2 πκθσλεηηθό ζπκκεηνρήο
Θάζε σθεινχκελνο πνπ έρεη εληαρζεί ζην κεηξψν σθεινπκέλσλ νθείιεη λα ππνγξάςεη
ζπκθσλεηηθό κε ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη φξνη θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ
σθεινπκέλσλ

πξνθεηκέλνπ

λα

ζπκκεηέρνπλ

ζηε

δξάζε

ηεο

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη λα παξαιάβνπλ ηελ πξνζσπηθή επηηαγή θαηάξηηζεο.
Νη σθεινχκελνη ζα πξέπεη λα πξνζέιζνπλ νη ίδηνη απηνπξνζψπσο γηα ηελ παξαιαβή ηεο
επηηαγήο θαηάξηηζεο από 05/02/2013 έσο 15/02/2013 ζηα παξαξηήκαηα ηνπ ΗΛΔ
ΓΠΔΔ.

2.3 Γηαγξαθή σθεινπκέλνπ
Πε πεξίπησζε δηαγξαθήο σθεινπκέλνπ απφ ηνλ πίλαθα ηνπ κεηξψνπ δελ θαηαξηίδεηαη
λένο πίλαθαο σθεινπκέλσλ, αθνχ ε δξάζε αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο σθεινπκέλνπο,
φζνπο δειαδή ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ Έξγνπ ηεο Ξξάμεο «ινπνίεζε ελεξγεηψλ
πνπ

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη

απφ

ην

Δπξσπατθφ

Ρακείν

Ξξνζαξκνγήο

ζηελ

Ξαγθνζκηνπνίεζε».
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Γηαγξαθή σθεινπκέλνπ απφ ην κεηξψν σθεινπκέλσλ γίλεηαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο
ηνπ δηθαηψκαηνο ελίζρπζεο θαη αθχξσζεο ηεο επηηαγήο ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 3.5 ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.

2.4. Γεκνζηνπνίεζε κεηξώνπ σθεινπκέλσλ
Ρν ΗΛΔ ΓΠΔΔ ζα δεκνζηεχζεη ηνπο πίλαθεο ησλ σθεινχκελσλ ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα γηα
ηελ

ελεκέξσζε

πεξηιακβάλνπλ

ησλ
κφλν

ελδηαθεξνκέλσλ.
ηνπο

θσδηθνχο

Νη

πίλαθεο

(ΘΑΤΑ)

θαη

ηνπ
φρη

κεηξψνπ
ην

σθεινπκέλσλ

νλνκαηεπψλπκν

ησλ

σθεινπκέλσλ.
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3. ΔΠΗΣΑΓΖ ΘΑΣΑΡΣΗΖ (TRAINING VOUCHER)
3.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο – Οηθνλνκηθή
αμία
Α. Ζ επηηαγή θαηάξηηζεο (training voucher) ελζσκαηψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή
αμία, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζε απηήλ, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηεο κε
ππεξεζίεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζηνπο
σθεινπκέλνπο απφ κέινο ηνπ κεηξψνπ παξφρσλ θαηάξηηζεο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Β. Ζ επηηαγή θαηάξηηζεο έρεη ηε κνξθή ελφο έληππνπ δειηίνπ ην νπνίν ζα θέξεη ηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά:
-

ηνλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ σθεινχκελν. Κε ηνλ αξηζκφ απηφ ζα
παξαθνινπζείηαη απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ φιε ε ζπλαιιαγή κεηαμχ παξφρνπ
θαηάξηηζεο θαη σθεινπκέλνπ (δει. κε απηφλ ν σθεινχκελνο ζα
εγγξαθεί ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο, ζα θαηαξηηζηεί θ.ιπ.) κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,

-

ηίηιν δξάζεο,

-

εθδφηε επηηαγήο θαηάξηηζεο,

-

ππνγξαθή εθδφηε επηηαγήο θαηάξηηζεο

-

νηθνλνκηθή αμία ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο χςνπο 1.000,00 €,

-

εηδηθή ζήκαλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ΔΡΞ.

,

Γ. Θάζε επηηαγή θαηάξηηζεο εηζπξάηηεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Ζ αμία πνπ ελζσκαηψλεη ε επηηαγή θαηάξηηζεο απνηειεί ηελ ακνηβή ηνπ παξφρνπ
θαηάξηηζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, ε νπνία θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δελ δηθαηνχηαη λα επηδηψμεη, λα
αλαδεηήζεη ή λα ιάβεη ακνηβή ππφ άιινπο φξνπο νχηε νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ή
απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.

3.2 Θαιππηόκελα θόζηε από ηελ επηηαγή θαηάξηηζεο
Α. Ζ αμία ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο απνηειεί ην κνλαδηθφ αληάιιαγκα πνπ ζα θαηαβιεζεί
ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο-κέινο ηνπ κεηξψνπ παξφρσλ θαηάξηηζεο γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πξνο ηνλ σθεινχκελν.
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Β. Ρν αληάιιαγκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ακνηβή ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο θαη φιεο
αλεμαηξέησο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απηφλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα:


ηηο ακνηβέο ησλ εθπαηδεπηψλ, κε ηνπο νπνίνπο ν πάξνρνο θαηάξηηζεο νθείιεη λα
ζπκβιεζεί γηα ηελ παξνρή ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο·



ην θφζηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν νθείιεη λα ρνξεγήζεη ν πάξνρνο
θαηάξηηζεο ζηνλ σθεινχκελν θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο·



ην θφζηνο παξνρήο αλαςπθηηθψλ/εδεζκάησλ απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πξνο
ηνπο σθεινχκελνπο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο·



ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα πνπ
ζα ιάβεη ν θαηαξηηδφκελνο σθεινχκελνο θαη βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 87 ηνπ Λ. 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ
Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο». Ρν πνζφ απηφ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ χςνπο 6,45% επί ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ

επηδφκαηνο,

δειαδή

ζε

96,75

€

ζπλνιηθά

αλά

άλεξγν

θαηαξηηδφκελν σθεινχκελν. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο σθεινπκέλσλ ηζρχεη φ,ηη
πξνβιέπεηαη ζηελ ππ' αξηζκ. 1.5188/νηθ3.968 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011) Θνηλή
Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη
Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο (άξζξ. 5.14).

3.3 Όξνη θαη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη παξαιαβήο ησλ
επηηαγώλ θαηάξηηζεο
Α. Νη επηηαγέο θαηάξηηζεο (training vouchers) εθδίδνληαη θαη ρνξεγνχληαη ζηνπο
σθεινπκέλνπο απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ.
Β. Δηδηθφηεξα, νη σθεινχκελνη πξέπεη απφ 5/2/2013 έσο 15/2/2013 λα παξαιάβνπλ
απφ ηα πιεζηέζηεξα πξνο απηνχο Ξαξαξηήκαηα ηνπ ΗΛΔ ΓΠΔΔ ηελ επηηαγή θαηάξηηζεο. Ζ
παξαιαβή ζα γίλεηαη κφλν απηνπξνζψπσο έπεηηα απφ αηνκηθή εηδνπνίεζε. Γηα ηελ
παξαιαβή ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο απαηηείηαη ε επίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ ηνπ σθεινπκέλνπ, θαζψο θαη ε πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθψλ:


ππεχζπλε δήισζε φηη δελ παξαθνινπζεί νχηε έρεη παξαθνινπζήζεη άιιν
πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο·



εάλ είλαη άλεξγνο-ε: θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ (επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν)·



εάλ είλαη εξγαδφκελνο-ε: ζχκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ή νξηζκέλνπ
ρξφλνπ (επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν)·



εάλ είλαη απηναπαζρνινχκελνο-ε: βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ
ηελ αξκφδηα ΓΝ (επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν).
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3.4 Δλεξγνπνίεζε επηηαγήο θαηάξηηζεο
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο γίλεηαη κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ σθεινπκέλνπ ζε
πάξνρν

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο-κέινο

ηνπ

κεηξψνπ

παξφρσλ

θαηάξηηζεο κε ηελ ππνβνιή απφ απηφλ δήισζεο έλαξμεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο κε
ζπκκεηέρνληα ηνλ σθεινχκελν. Θάζε σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ
επηηαγή θαηάξηηζεο εληφο είθνζη πέληε (25) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο απφ ηνπο
σθεινπκέλνπο.

3.5 Απώιεηα δηθαηώκαηνο ελίζρπζεο – Αθύξσζε επηηαγήο
θαηάξηηζεο
Α. Δάλ ν σθεινχκελνο δελ πξνζέιζεη λα παξαιάβεη ηελ επηηαγή θαηάξηηζεο εληφο ηεο
πξνζεζκίαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 3.3, ράλεη ην δηθαίσκα
ελίζρπζεο θαη δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν σθεινπκέλσλ.
Β. Δπίζεο, εάλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη πέληε (25) εκεξώλ δελ
ελεξγνπνηεζεί ε επηηαγή θαηάξηηζεο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 3.4, ε επηηαγή
αθπξψλεηαη θαη ν σθεινχκελνο δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν σθεινπκέλσλ.
Γ. Δάλ θάπνηνο-α απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ σθεινπκέλνπ ζην Έξγν «ινπνίεζε
Δλεξγεηψλ πνπ Ππγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ
Ξαγθνζκηνπνίεζε»

(ζχκθσλα

κε

ηνπο

φξνπο ηνπ θεθαιαίνπ 1,

Ρκήκα

Β,

ηνπ

Ξαξαξηήκαηνο Η «ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΞΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΟΥΞΑΗΘΝ
ΡΑΚΔΗΝ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖΠ ΠΡΖΛ ΞΑΓΘΝΠΚΗΝΞΝΗΖΠΖ» ηεο πξφζθιεζεο κε ΑΓΑ: 457ΓΙΓΥΣ), δηαγξάθεηαη απηνδίθαηα απφ ην κεηξψν σθεινπκέλσλ θαη ε επηηαγή θαηάξηηζήο
ηνπ αθπξψλεηαη, εάλ έρεη ήδε εθδνζεί.
Νη πξνζεζκίεο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ Α θαη Β κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη γηα
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλνπο ιφγνπο κε απφθαζε ηνπ ΗΛΔ ΓΠΔΔ, ε νπνία ζα
αλαθνηλψλεηαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα (http://www.voucher.gov.gr).

3.6 Απώιεηα επηηαγήο θαηάξηηζεο
Πε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο πνπ έρεη εθδνζεί, ν σθεινχκελνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε πξνο ηo INE ΓΠΔΔ. Ρν ΗΛΔ ΓΠΔΔ πξνβαίλεη
ζηελ άκεζε αθχξσζε ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο θαη ρνξεγεί ζηνλ σθεινχκελν βεβαίσζε
απψιεηαο. Πηε βεβαίσζε κλεκνλεχεηαη ν θσδηθφο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ επηηαγή θαηάξηηζεο, θαη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο βεβαίσζεο απηήο.
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4.

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟ ΔΠΗΓΟΚΑ

4.1 Δθπαηδεπηηθό επίδνκα – Πξνϋπνζέζεηο ιήςεο – Αμία
Α.

Θάζε

σθεινχκελνο

–εθφζνλ

νινθιεξψζεη

ην

πξφγξακκα

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ελφηεηα 7.5)– δηθαηνχηαη λα ιάβεη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα, ην
νπνίν έρεη ζπλνιηθή αμία ρίιηα πεληαθόζηα επξώ (1.500,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Β. Πε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ν σθεινχκελνο δελ
δηθαηνχηαη λα ιάβεη νχηε ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα νχηε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ.

4.2 Όξνη

θαη

δηαδηθαζία

θαηαβνιήο

ηνπ

εθπαηδεπηηθνύ

επηδόκαηνο
Ζ θαηαβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο ζηνλ σθεινχκελν ζα γίλεη απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ.
Ζ θαηαβνιή ζα γίλεη κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ν
σθεινχκελνο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηνλ νπνίν έρεη δειψζεη ζην ΗΛΔ ΓΠΔΔ θαηά ηε
δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Έξγν. Πηνλ ινγαξηαζκφ απηφ ν σθεινχκελνο πξέπεη λα
είλαη είηε ν απνθιεηζηηθφο δηθαηνχρνο είηε πξψηνο δηθαηνχρνο ζε πεξίπησζε θνηλνχ
ινγαξηαζκνχ.
εκείσζε: Ζ θαηαβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο ζηνλ σθεινχκελν απφ ην ΗΛΔ
ΓΠΔΔ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ απφ ηελ ΔΠΔΘΡ
ζην ΗΛΔ ΓΠΔΔ (βι. νδεγφ εθαξκνγήο ησλ Δλεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε).
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5.

ΠΑΡΟΥΟΗ

ΘΑΣΑΡΣΗΖ

–

ΚΖΣΡΩΟ

ΠΑΡΟΥΩΛ

ΘΑΣΑΡΣΗΖ
5.1

Γηθαίσκα

ζπκκεηνρήο

ζην

κεηξών

παξόρσλ

ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Α.

Γηθαίσκα

ζπκκεηνρήο

ζην

κεηξψν

παξφρσλ

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο, θαη επνκέλσο δηθαίσκα ππνβνιήο «Αίηεζεο Ππκκεηνρήο» γηα εγγξαθή ζην
κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο, έρνπλ κφλν νη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ ΔΘΔΞΗΠ)
πάξνρνη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ δχλαηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο
ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο,

ππνβάιινληαο

ειεθηξνληθή

αίηεζε

ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο.
Β. Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην
κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο γηα ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.) θαη ηα νξηδφκελα
ζηελ

ππ’

αξηζκ.

110327/14-2-2005

Θνηλή

Απφθαζε

πνπξγψλ

Νηθνλνκίαο

θαη

Νηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο (ΦΔΘ 230/Β/21-2-2005) θαη
ζηελ ππ’ αξηζκ.111384/13-5-2003 (ΦΔΘ 616/Β/19-5-2003) Θνηλή Απφθαζε πνπξγψλ
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
Γ. Νη πάξνρνη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζην
κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
απνθιεηζηηθά ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο.
Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πεξηνρψλ πνπ δελ ππάξρνπλ πηζηνπνηεκέλεο δνκέο, νη
πάξνρνη ηνπ κεηξψνπ κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε ζρνιηθέο
αίζνπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 9.16031/νηθ.
3.2815/10.9.2009(ΦΔΘ 1999/Β/15.9.2009), εθφζνλ απηέο παξαρσξεζνχλ λνκίκσο πξνο
ηνχην.
Γ. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο ζπληζηά αλεπηθχιαθηε
απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, νη νπνίνη απνηεινχλ
ππνρξεσηηθφ θαη απνθιεηζηηθφ πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί κεηαμχ ηνπ
πάξνρνπ θαηάξηηζεο θαη ηνπ σθεινπκέλνπ, εθφζνλ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο πεξηιεθζεί
ζην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο.
Δ. Νη πάξνρνη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην κεηξψν
παξφρσλ θαηάξηηζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε
ηελ

παξνχζα

πξφζθιεζε,

ππέρνπλ

ζέζε

«Αλαδφρνπ/Ξαξφρνπ»

θαη

έρνπλ

ηηο

ππνρξεψζεηο απηνχ.
ΠΡ. Πηα ηκήκαηα θαηάξηηζεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηξίησλ
πξνζψπσλ κε δηθαηνχρσλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνιηθφο
25

αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ηκήκα ζα είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ησλ 25 θαη δελ ζα
ππεξβαίλεη ηελ πηζηνπνηεκέλε δπλακηθφηεηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο.
Ε. Νη

σθεινχκελνη

κπνξνχλ λα

εληάζζνληαη

ζε

ηκήκαηα

θαηάξηηζεο αλέξγσλ,

εξγαδνκέλσλ ή απηναπαζρνινπκέλσλ, αλεμαξηήησο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εξγαζηαθήο
θαηάζηαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ηελ επζχλε ηνπ παξφρνπ ζα κπνξνχλ λα
παξαθνινπζνχλ θαλνληθά ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο.

5.2 Τπνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο από ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο
– Όξνη ζπκκεηνρήο
Α. Νη

πάξνρνη

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο πνπ ελδηαθέξνληαη

λα

πεξηιεθζνχλ ζην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο γηα λα παξέρνπλ ζηνπο σθεινπκέλνπο ηηο
ππεξεζίεο θαηάξηηζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο πξέπεη

λα ππνβάιινπλ αίηεζε

ζπκκεηνρήο ζην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο.
Β. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο, θαη ζε απηήλ
αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά:


Ρα ζηνηρεία ηνπ παξφρνπ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηνπ
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.



Ν θσδηθφο πηζηνπνίεζεο ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ
Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.).



Ζ νλνκαζία ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο, ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη ηνπ
δήκνπ ζηνλ νπνίν ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δηθαηνχηαη κε βάζε ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ
λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε βάζε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ππφ ηε δηάθξηζε «πεξηθεξεηαθφ» θαη
«εζληθφ» αλαιφγσο αλ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο κπνξεί λα δξα ζε ζπγθεθξηκέλε
πεξηθέξεηα ή παλειιαδηθά.



Ρν/ηα αληηθείκελν/α ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ην/α νπνίν/α
πξφθεηηαη λα πινπνηήζεη αλά δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα, πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη
δήκν.



Θαηάζηαζε ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο
δξάζεο (check list).



Ζ ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη ν πάξνρνο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
θαη ηελ νπνία επηζπκεί λα ζπλδέζεη (link) κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο. Πηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη αλαξηεκέλν ην πξφγξακκα
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξεη ζην πιαίζην ηεο
παξνχζαο δξάζεο.
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Ρα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο (αξηζκφο
ινγαξηαζκνχ, ππνθαηάζηεκα θαη IBAN) ζηνλ νπνίν θαη ζα θαηαβιεζεί ε ακνηβή
γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο.

Γ. Ρα κέιε ηνπ κεηξψνπ παξφρσλ θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη
εγγεγξακκέλα ζην κεηξψν λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπο θαη λα
εθπιεξψλνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο θαη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Γ.

Αηηήζεηο

ζπκκεηνρήο

ζην

κεηξών

παξόρσλ

θαηάξηηζεο

κπνξνύλ

λα

ππνβάιινληαη από 6 έσο 22 Φεβξνπαξίνπ 2013.
Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ απηφκαην έιεγρν πξνθχπηεη πσο γηα έλα αληηθείκελν
θαηάξηηζεο ην νπνίν ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δειψλεη φηη ζα πινπνηήζεη δελ πιεξνχληαη νη
φξνη ηεο ελφηεηαο 6 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ην ζχζηεκα δελ επηηξέπεη ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο απφ ηνλ πάξνρν ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα
ην

ζπγθεθξηκέλν

αληηθείκελν

θαηάξηηζεο

ζηελ

Γηνηθεηηθή

Ξεξηθέξεηα

πνπ

απηφ

αλαθέξεηαη.

5.3 Γηαδηθαζία έληαμεο ζην κεηξών παξόρσλ θαηάξηηζεο
Ρα ζηνηρεία ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο πνπ ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα ειέγρνληαη
απφ ηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο ηφζν σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο φζν θαη σο πξνο
ηελ αθξίβεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ.
(πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.). Νη πάξνρνη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εληάζζνληαη
ζην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπο αλαξηψληαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα
ηεο δξάζεο εθφζνλ δηαπηζησζεί ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππέβαιαλ.

5.4

Γηαζέζηκν

ελεκεξσηηθό

πιηθό

γηα

θάζε

πάξνρν

θαηάξηηζεο-κέινο ηνπ κεηξώνπ
Α. Πηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο γηα θάζε πάξνρν θαηάξηηζεο-κέινο ηνπ κεηξψνπ
ζα αλαξηψληαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:


Ζ

νλνκαζία-επσλπκία

ηνπ

παξφρνπ

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο κε ηε δηάθξηζε περιθερειακό θαη εθνικό αλαιφγσο αλ κπνξεί λα
δξα ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα ή παλειιαδηθά. Δάλ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο
κε βάζε ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ κπνξεί λα δξα κφλν ζε ζπγθεθξηκέλε
πεξηθέξεηα, θαηνλνκάδεηαη ε πεξηθέξεηα απηή.


Πηνηρεία λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.



Θσδηθφο πηζηνπνίεζεο απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.).



Αξηζκφο

δνκψλ

πνπ

αλήθνπλ

ζηνλ

πάξνρν

θαηάξηηζεο

αλά

δήκν,

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, πεξηθέξεηα.
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Ρν/ηα

αληηθείκελν/α

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο

πνπ

ν

πάξνρνο θαηάξηηζεο πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη.


Πηνηρεία επηθνηλσλίαο αλά δνκή (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηειέθσλν θ.ιπ.).



Ινηπέο

πεξηνρέο

ζηηο

νπνίεο

ελδέρεηαη

λα

πξνζθέξεη

ζπλερηδφκελε

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αλά δήκν, πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, πεξηθέξεηα ζε
ινηπέο ελνηθηαδφκελεο/παξαρσξνχκελεο δνκέο ηξίησλ (εληφο ηεο δηνηθεηηθήο
πεξηθέξεηαο πηζηνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.) θαηά
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο

πρόσκλησης.

Β. Γηα θάζε πάξνρν θαηάξηηζεο ηνπ κεηξψνπ αλαξηψληαη σο επηπξφζζεην πιεξνθνξηαθφ
πιηθφ γηα ηνπο σθεινπκέλνπο ηα αθφινπζα ζηνηρεία, πνπ αληινχληαη απφ ηα επίζεκα
ζηνηρεία πνπ ηεξεί ν Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.):


ν ηζρχσλ βαζκφο δνκήο γηα ηηο δνκέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο,



ε παξνχζα δπλακηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ δνκψλ,



ε παξνχζα δπλακηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ πιεξνθνξηθήο ησλ ελ ιφγσ δνκψλ
(αθνξά κφλν ηα πξνγξάκκαηα κε ζεκαηηθφ αληηθείκελν «Δθκάζεζε βαζηθψλ
θαη εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ Ζ/»),



νη αλζξσπνψξεο θαηάξηηζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν πάξνρνο θαηάξηηζεο θαηά
ηε δηεηία 2008-2009.

Γ. Κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο
δεκνζηεχεη, κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο, ηελ αλαιπηηθή ηνπ πξφηαζε γηα ηα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
 Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία (1) πξφηαζε
δηδαθηέαο χιεο γηα θαζέλα απφ ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
 Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνηάζεηο δηδαθηέαο χιεο ζε
φια ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
 Ζ εμεηδίθεπζε θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε
δηδαθηέα χιε θαη ελ γέλεη ζε πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην ελφηεηαο 6
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. πεξηγξαθή
ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα http://www.voucher.gov.gr).
Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξψν, κε απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε,
επηκειείηαη ππνρξεσηηθά ηελ ζχλδεζε (link) ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηελ νπνία έρεη δειψζεη
ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ απηήο ινηπέο
πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Ρα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο δεκνζηνπνηνχληαη
κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ηδίνπ θαη ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ
νξζφηεηα ή ηελ αμηνπηζηία ηνπο.
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5.5 Γηαγξαθή παξόρνπ θαηάξηηζεο-κέινπο ηνπ κεηξώνπ
Α.

Γηαγξαθή παξφρνπ θαηάξηηζεο απφ ην κεηξψν παξφρσλ θαηάξηηζεο ζπληειείηαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δελ πξνζθνκίζεη εληφο ηεο
πξνζεζκίαο ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθ 7.4.4.
ηεο παξνχζαο.

Β.

Πε πεξίπησζε δηαγξαθήο θάπνηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο απφ ην κεηξψν
αλαξηάηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο.
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6.

ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΑ

ΘΑΣΑΡΣΗΖ

–

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ

ΟΡΟΗ
Ζ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε θαη ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνπο
σθεινπκέλνπο / πξψελ εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο «ALDI HELLAS» πξνζδηφξηζαλ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ κέζσ
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.
Κέζσ ηεο θαηάξηηζεο ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ επηδηψθεηαη
νη σθεινχκελνη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο έηζη
ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ή ηελ
ηζρπξνπνίεζε ή ηελ αλνδηθή θηλεηηθφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

6.1 Σα ζεκαηηθά αληηθείκελα ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο
Ρα

ζεκαηηθά

ζπλερηδφκελεο

αληηθείκελα

γηα

επαγγεικαηηθήο

ηα

νπνία

θαηάξηηζεο

ζα
ζην

πξαγκαηνπνηεζνχλ
πιαίζην

είλαη

πξνγξάκκαηα

δεζκεπηηθά,

θαζψο

πξνέθπςαλ έπεηηα απφ δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ σθεινπκέλσλ, βάζεη
ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ηνπ αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνζφλησλ
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπο.
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν αλά δήκν θαη
αξηζκφ σθεινπκέλσλ.
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ΠΗΛΑΘΑ 2: ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΑ ΘΑΣΑΡΣΗΖ
Α/Α ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΘΖ

ΓΖΚΟ

ΩΦΔΙΟΤΚΔΛΟΗ

01

ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ

ΔΛΟΣΖΣΑ
ΑΟΘΑΓΗΑΠ

ΡΟΗΞΝΙΖΠ

*ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΑ
10

Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ Marketing θαη
ησλ Ξσιήζεσλ

02

Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

ΑΣΑΦΑΠ

ΞΑΡΟΔΥΛ

16

03

δεμηνηήησλ Ζ/
Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ Marketing θαη

ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

ΑΣΑΦΑΠ

ΞΑΡΟΔΥΛ

15

04

ησλ Ξσιήζεσλ
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

ΑΓΟΗΛΗΝ

10

δεμηνηήησλ Ζ/
05

Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΑΡΡΗΘΖΠ

ΑΡΡΗΘΖΠ

ΝΙΝΗ ΝΗ ΓΖΚΝΗ
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06

δεμηνηήησλ Ζ/
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

ΒΝΗΥΡΗΑΠ

ΙΔΒΑΓΔΥΛ

14

07

δεμηνηήησλ Ζ/
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ

ΙΑΚΗΔΥΛ

07

08

δεμηνηήησλ Ζ/
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

ΔΒΝΗΑΠ

ΗΠΡΗΑΗΑΠ-

08

09

δεμηνηήησλ Ζ/
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

ΙΑΟΗΠΑΠ

ΑΗΓΖΤΝ
ΙΑΟΗΠΑΗΥΛ

20

ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΘΑΗ

ΒΝΙΝ

07

ΘΝΕΑΛΖΠ

16

δεμηνηήησλ Ζ/
10

Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ
δεμηνηήησλ Ζ/

11

Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΠΞΝΟΑΓΥΛ
ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΘΝΕΑΛΖΠ

δεμηνηήησλ Ζ/
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12

Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΘΝΕΑΛΖΠ

ΔΝΟΓΑΗΑΠ

06

δεμηνηήησλ Ζ/
13

Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΖΞΔΗΟΝ

ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ

ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ

21

14

δεμηνηήησλ Ζ/
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΠΔΟΟΥΛ

ΠΔΟΟΥΛ

10

15

δεμηνηήησλ Ζ/
Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ Marketing θαη

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΖΚΑΘΗΑΠ

ΛΑΝΠΑΠ

11

16

ησλ Ξσιήζεσλ
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΞΔΙΙΑΠ

ΑΙΚΥΞΗΑΠ

7

17

δεμηνηήησλ Ζ/
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΞΔΙΙΑΠ

ΞΔΙΙΑΠ

7

18

δεμηνηήησλ Ζ/
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΞΗΔΟΗΑΠ

ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ

12

19

δεμηνηήησλ Ζ/
Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ Marketing θαη

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

ΝΙΝΗ ΝΗ ΓΖΚΝΗ

22

20

ησλ Ξσιήζεσλ
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

ΝΙΝΗ ΝΗ ΓΖΚΝΗ

66

21

δεμηνηήησλ Ζ/
Βαζηθέο αξρέο logistics (νξγάλσζε απνζήθεο &

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

ΝΙΝΗ ΝΗ ΓΖΚΝΗ

31

22

δηαρείξηζε απνζεκάησλ)
Δθκάζεζε Διιεληθψλ ζε κεηαλάζηεο &

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

ΝΙΝΗ ΝΗ ΓΖΚΝΗ

12

23

παιηλλνζηνχληεο επηπέδνπ Β
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΘΑΒΑΙΑΠ

ΛΔΠΡΝ

12

24

δεμηνηήησλ Ζ/
Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ

ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΟΝΓΝΞΖΠ

(ΣΟΠΝΞΝΙΖ)
ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ

07

δεμηνηήησλ Ζ/

ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ
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Ζ δηάξθεηα θάζε πξνγξάκκαηνο

Ππλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο

Θαηάξηηζεο

νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε δηαθόζηεο (200) ώξεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη:
-

Σν

ζεσξεηηθό

κέξνο,

ην

νπνίν

ζε

θάζε

πξφγξακκα

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πξέπεη λα ζπλαξηάηαη άκεζα κε ην εθπαηδεπηηθφ
αληηθείκελν θαη λα απνηειεί θαη’ ειάρηζηνλ ην 60% θαη θαηά ην κέγηζην ην 80%
ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.
- Πξαθηηθή άζθεζε: Ζ δηάξθεηα ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ζα θαιχπηεη ην 20% έσο
40% αληίζηνηρα ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζα
πινπνηεζεί ζε πηζηνπνηεκέλεο δνκέο ησλ παξφρσλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο κε ηε κνξθή case studies, πξνζνκνηώζεσλ θαη projects ζε
ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.
Πε φια ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη ππνρξεσηηθέο νη εμήο ελφηεηεο:

Ζ



γηεηλή θαη Αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο



Βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ



Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ



Ξξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε



Δλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο.

ζπλνιηθή

δηάξθεηα

ησλ

πξναλαθεξζεηζψλ

ππνρξεσηηθψλ

εθπαηδεπηηθψλ

ελνηήησλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ θαη’ ειάρηζηνλ 5% θαη κέρξη 10%
ζην ζύλνιν ησλ σξώλ ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο θάζε πξνγξάκκαηνο
ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
 Γελ επηηξέπεηαη θαηάξηηζε ηηο Θπξηαθέο θαζψο θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο.
 Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο γηα θάζε εκέξα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο
έμη

(6)

ψξεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

δηαιεηκκάησλ,

ε

δε

εκεξήζηα

εθπαίδεπζε νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 22ε ψξα.
Θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα κελ παξνπζηάδεη αζπλέρεηεο.
 Θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο κπνξεί λα δηαθφπηεηαη θαηά ηελ πεξίνδν επίζεκσλ
αξγηψλ, ενξηψλ ή/θαη ζε εμαηξεηηθέο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, κε απαξαίηεηε
ελεκέξσζε

ηνπ

ΗΛΔ

ΓΠΔΔ.

Πε

πεξηπηψζεηο

πνπ

ν

πάξνρνο

θαηάξηηζεο

ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ζπλερέο δηάζηεκα
κεγαιχηεξν

ησλ

δέθα

εκεξνινγηαθψλ

εκεξψλ

ππνρξενχηαη

λα

ππνβάιεη

αιηιολογημένο αίηημα προς ηο ΙΝΔ ΓΣΔΔ εγγράθως.
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6.2 ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ ΟΡΟΗ
Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο νη νπνίνη ζα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο κεηαμχ άιισλ
ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχνπλ ην πεξηερφκελν θάζε αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο πνπ
πξνηίζεληαη λα πινπνηήζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ηε δηδαθηέα χιε / σξνιφγην
πξφγξακκα.
Ζ εμεηδίθεπζε θαη ε αλάπηπμε θάζε πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαη
λα ζπλδπάδεηαη, όπνπ απηό είλαη εθηθηό, κε πηζηνπνηεκέλν από ηνλ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. (πξώελ Δ.ΘΔ.ΠΗ.) επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα σο πξνο ηηο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαζψο θαη
ηελ

αμηνιφγεζε

απηψλ,

ιακβαλνκέλσλ

ππφςε

ησλ

ελδεηθηηθψλ

ηξφπσλ

αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα.
Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα θαζέλα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
● Ζ δφκεζε θάζε αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο θαη ε εμεηδίθεπζή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθέο
ελφηεηεο ζα γίλεη ζηε βάζε ησλ επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ
(learning outcomes).
● Νη Δλφηεηεο Καζεζηαθψλ Απνηειεζκάησλ απνηεινχλ κηα δέζκε ζπλεθηηθψλ
καζεζηαθψλ ζηφρσλ.
● Ζ βαξχηεηα (ζπνπδαηφηεηα) ηεο δέζκεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ
θαζνξίδεη αληίζηνηρα θαη ηε βαξχηεηα ηεο ελφηεηαο/ςεθίδαο πνπ ζπγθξνηεί, θαζψο
θαη ην εχξνο ηεο θάιπςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο ζην νπνίν αληηζηνηρεί.
● Ρν εχξνο θαη ε θαηαλνκή ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο
βαξχηεηαο ησλ ελνηήησλ/ςεθίδσλ. Θαηά ζπλέπεηα, ε δφκεζε θαη ην πεξηερφκελν
ηνπ αλαιπηηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηαλνκή θαη
ζηε βαξχηεηα ησλ ελνηήησλ θαη ζα πξέπεη λα νξίδεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε νη
ζπκκεηέρνληεο λα απνθηήζνπλ ηα πξνβιεπφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ
αληίζηνηρσλ ελνηήησλ.
Δηδηθφηεξα ζε θάζε αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν
ηίηινο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, λα
πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν ηεο.
Ξεξαηηέξσ φζνλ αθνξά ηελ εμεηδίθεπζε/ αλάιπζε θάζε εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο ζε
ηίηινπο καζεκάησλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ψξεο πνπ αληηζηνηρνχλ γηα
ζεσξία ή πξαθηηθή άζθεζε.
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● Ρν άζξνηζκα ησλ σξψλ ζεσξίαο θαη ην άζξνηζκα ησλ σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα ζα πξέπεη, ππνρξεσηηθά, λα
ηαπηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ αλαγξάθεηαη σο ζχλνιν σξψλ ζεσξίαο
θαη ζχλνιν σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο αληίζηνηρα ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα.

Ζ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο
εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ, νη νπνίεο είλαη νη εμήο:


ν ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε,



ε ζχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κάζεζεο κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα
ησλ θαηαξηηδνκέλσλ,



ε αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο,



νη ακθίδξνκεο ζρέζεηο εθπαηδεπηψλ-θαηαξηηδνκέλσλ.

Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δελ
είλαη ηφζν ε εηζήγεζε φζν θπξίσο εθείλεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ ελεξγεηηθή
ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, φπσο νη κειέηεο πεξίπησζεο, νη κηθξέο πξαθηηθέο
εξγαζίεο, ην παίμηκν ξφισλ, ν δηάινγνο, νη απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο, ε
πξνζνκνίσζε, ε ζπδήηεζε ζε κηθξέο νκάδεο. Νη ηερληθέο απηέο ζα πξέπεη λα
επηιέγνληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο,
ην επίπεδν θαη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαη είλαη ζθφπηκν λα
πνηθίιινπλ θαη λα ελαιιάζζνληαη ζηε δηάξθεηα θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο.

6.2.1 Τπνδνκέο θαηάξηηζεο
Α. Ρν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ σξψλ ζα πινπνηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλεο
αίζνπζεο

βάζεη

ηεο

ΘΑ

κε

αξηζκ.

9.16031/Νηθ.3.2815/10.9.2009

(ΦΔΘ1999/Β/15.9.2009) γηα ην «Πχζηεκα Ξηζηνπνίεζεο Θέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο
Θαηάξηηζεο (ΘΔΘ)», φπσο ηζρχεη.
Β. Ρα πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν «Δθκάζεζε βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ
δεμηνηήησλ Ζ/» ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε αίζνπζεο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο
ζηελ πιεξνθνξηθή.

6.2.2 Δθπαηδεπηέο
Α. Ζ θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθπαηδεπηέο ελειίθσλ νη νπνίνη πξέπεη λα
είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζην «Κεηξψν Β’ Ξηζηνπνηεκέλσλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» ηνπ
Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. (πξψελ Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.), φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη θαη είλαη εθηθηφ, θαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηδηθφηεηα γηα ηελ νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλνη, µε
εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο ρξεζηκνπνίεζεο µε πηζηνπνηεκέλσλ
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εθπαηδεπηώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ε ππ’ αξηζµ.
1.5188/νηθ3.968/15.04.2011 (ΦΔΘ 915/Β/20.5.2011) ΘΤΑ ηξνπνπνίεζε
θαη θσδηθνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. νηθ.55582/1933/2008 (ΦΔΘ 1491/Β) Θνηλήο
Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνµίαο θαη Νηθνλνµηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη
Θνηλσληθήο

Ξξνζηαζίαο,

φπσο

ηξνπνπνηήζεθε

µε

ηε

µε

αξηζµ.

0.15968/3.2570/2010 (ΦΔΘ 1503/Β) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνµίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, Ξαηδείαο, Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, µε ζέκα «Δληαίν Πχζηεµα Γηαρείξηζεο,
Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ Δπαγγειµαηηθήο
Θαηάξηηζεο ζπγρξεµαηνδνηνχµελσλ απφ ην ΔΘΡ ή ην ΔΡΞΑ βάζεη ηνπ άξζξ. 34,
παξάγξαθνο 2 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 1083/2006, φπσο ηζρχεη, ζην πιαίζην ηνπ
ΔΠΞΑ (2007-2013) γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάµµαηα πνπ εκπεξηέρνπλ
δξάζεηο θαηάξηηζεο».
Β.

Ν

ηειηθφο

πίλαθαο

ησλ

εθπαηδεπηψλ

θαη

ησλ

αλαπιεξσηψλ

ηνπο

ζα

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα αλαξηάηαη
απφ ηνλ πάξνρν ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα
ηεο δξάζεο κε ηε δήισζε έλαξμεο ηκήκαηνο.
Γ. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηέο, ζηηο νπνίεο
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ,
ηδίσο δε ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο, ν αξηζκφο ησλ
δηδαθηηθψλ σξψλ, ην δηάζηεκα ζπλεξγαζίαο, ε σξηαία απνδεκίσζε θ.ά. Νη
ζπκβάζεηο δηαηεξνχληαη ππνρξεσηηθά ζην αξρείν ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο γηα
πέληε ρξφληα θαη πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε πεξίπησζε ειέγρνπ.

6.2.3 πκκεηέρνληεο – Αξηζκόο θαηαξηηδνκέλσλ αλά ηκήκα
Α. Υθεινχκελνη ηεο δξάζεο είλαη:
-

άλεξγνη,

-

απαζρνινχκελνη ζε ζέζεηο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ή/θαη γηα
βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα,
απηναπαζρνινχκελνη.

-

Ρν θάζε ηκήκα θαηάξηηζεο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν σθεινχκελνο εληαρζεί ζε ήδε ππάξρνλ
ηκήκα, κπνξεί λα είλαη κεηθηφ ηκήκα θαηάξηηζεο αλέξγσλ θαη εξγαδνκέλσλ
αλάινγα κε ην δήκν θαη ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν φπνπ θαηαηάζζεηαη ν θάζε
σθεινχκελνο (βι. Ξίλαθα 2 ελφηεηα 6.1).
Β.

Πε

θάζε

ηκήκα

θαηάξηηζεο

κπνξεί

λα

ζπκκεηέρνπλ

εθηφο

απφ

ηνπο

σθεινπκέλνπο θαη ηξίηα θπζηθά πξφζσπα.
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Γ. Ν ελδεηθηηθφο αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ αλά αληηθείκελν θαηάξηηζεο αλαθέξεηαη
ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε (βι. Ξίλαθα 2 ελφηεηα 6.1).
Ν

ζπλνιηθφο

αξηζκφο

θαηαξηηδνκέλσλ

ζε

θάζε

ηκήκα

πξέπεη

λα

είλαη

ηνπιάρηζηνλ 5 άηνκα θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 25 άηνκα (ζχκθσλα
κε ην αξηζκ. 2.21702/3.1797/28.09.2012 έγγξαθν ηεο ΔΠΔΘΡ).
Γ. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαηαξηηδνκέλσλ, σθεινπκέλσλ θαη κε, ζε θάζε ηκήκα
ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηε δπλακηθφηεηα ηεο
Γνκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.

6.2.4 Ινηπνί όξνη θαηάξηηζεο
Α. Θαηά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ησλ νπνίσλ ε εκεξήζηα
δηάξθεηα μεπεξλά ηηο ηξεηο (3) ψξεο, ρνξεγνχληαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πξνο
ηνπο σθεινπκέλνπο εδέζκαηα θαη αλαςπθηηθά/ρπκνί/θαθέδεο.
Β. Γηα θάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνρή απφ ηνλ πάξνρν
θαηάξηηζεο ζηνπο σθεινπκέλνπο ηνπ απαηηνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ
θαιχπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ηεο θαηάξηηζεο.

6.2.5 Ινηπέο ππνρξεώζεηο παξόρσλ θαηάξηηζεο
Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εκπξφζεζκα ηηο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ην νπνίν ζα ιάβεη ν
σθεινχκελνο θαη βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξ. 87 ηνπ Λ. 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο,
ξπζκίζεηο ζεκάησλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ρν πνζφ απηφ
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ χςνπο 6,45% επί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο, δειαδή ζε
96,75 επξψ ζπλνιηθά αλά άλεξγν θαηαξηηδφκελν σθεινχκελν. Πηηο ινηπέο
πεξηπηψζεηο

σθεινπκέλσλ

1.5188/νηθ3.968

(ΦΔΘ

ηζρχεη

φ,ηη

915/Β/20.5.2011)

πξνβιέπεηαη
Θνηλή

ζηελ

Απφθαζε

ησλ

ππ’

αξηζκ.

πνπξγψλ

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο (άξζξ.
5.14).
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7.

ΟΡΟΗ

ΘΑΗ

ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ

ΤΙΟΠΟΗΖΖ

ΣΖ

ΓΡΑΖ

7.1 Δπηινγή παξόρνπ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο από ηνπο σθεινπκέλνπο – ύλαςε ζύκβαζεο
Α. Ζ επηινγή ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ κεηξψνπ
παξφρσλ θαηάξηηζεο γίλεηαη απφ ηνλ σθεινχκελν, ν νπνίνο έρεη ιάβεη επηηαγή
θαηάξηηζεο (training voucher) κε βάζε αθελφο ηηο δηαγλσζκέλεο αλάγθεο ηνπ, ηηο
δπλαηφηεηεο θαη ελ γέλεη ηα θξηηήξηά ηνπ θαη αθεηέξνπ κέζα ζηα φξηα ηεο
δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία θαηνηθεί θαη έγηλε ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ
ηνπ.
Πε δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο δελ ζα ππάξμεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο
απφ πηζηνπνηεκέλνπο παξφρνπο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, νη
σθεινχκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ αλήθεη ζε άιιε
δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα.
Β. Νη σθεινχκελνη, αθνχ επηιέμνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πνπ επηζπκνχλ, ζα
πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζε απηφλ ππνγξάθνληαο ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, πξφηππν ηεο
νπνίαο είλαη αλαξηεκέλν ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη
ζε ηξία (3) πξσηφηππα.
Γ. Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν σθεινχκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε
λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο πνπ έρεη
επηιέμεη. Ρν πξφγξακκα θαηάξηηζεο ην νπνίν επηιέγεη ν σθεινχκελνο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί, ζα ειεγρζεί θαη ζα πιεξσζεί επίζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Γ. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη ην πξφγξακκα
απηφ, λα ειεγρζεί θαη λα πιεξσζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο. Δπίζεο, κε ηε ζχκβαζε ν σθεινχκελνο εμνπζηνδνηεί ηνλ πάξνρν
θαηάξηηζεο λα εηζπξάμεη αλη’ απηνχ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
ηελ επηηαγή θαηάξηηζεο (training voucher) πνπ δηθαηνχηαη σο επηρνξήγεζε ηεο
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζήο ηνπ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο.
Γ. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη, ηελ ίδηα κέξα ζχκβαζεο κε
ηνλ σθεινχκελν, ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα θαηαρσξίδνληαο
θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ σθεινχκελνπ, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ζχκβαζε
ζεσξείηαη άθπξε.
Δ. Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δήισζε έλαξμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εληφο 20 εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε
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πνπ παξέιζεη ε πξνζεζκία ρσξίο λα γίλεη δήισζε έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε
ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη ν σθεινχκελνο κπνξεί λα ζπλάςεη λέα ζχκβαζε
κε πάξνρν θαηάξηηζεο ηεο επηινγήο ηνπ.
Σ. Πε πεξίπησζε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ζε ελνηθηαδφκελε πηζηνπνηεκέλε
δνκή άιινπ παξφρνπ θαηάξηηζεο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο πξψηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ
απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα, ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη
ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ παξφρνπ ν νπνίνο παξαρσξεί ή κηζζψλεη ηελ ελ ιφγσ
δνκή. Ζ ζχκθσλε γλψκε ζα δίλεηαη κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο.

7.2 Έιεγρνο πξηλ
Γήισζε ζύκβαζεο

από

ηελ

ππνγξαθή

ζύκβαζεο

–

Α. Ν σθεινχκελνο δελ επηηξέπεηαη λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ
ελφο παξφρνπο θαηάξηηζεο.
Β. Θάζε

πάξνρνο

θαηάξηηζεο

πξηλ

ζπλάςεη

ηε

ζχκβαζε

κε

σθεινχκελν

ππνρξενχηαη λα ειέγμεη κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο θαη ηνπ θσδηθνχ ηνπ
σθεινχκελνπ εάλ:


ν σθεινχκελνο έρεη ήδε ζχκβαζε κε άιιν πάξνρν θαηάξηηζεο, νπφηε δελ
επηηξέπεηαη ε ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο, θαη απηή πνπ ζα ππνγξαθεί είλαη
απηνδηθαίσο άθπξε·



ε επηηαγή ηνπ σθεινπκέλνπ είλαη ζε ηζρχ ή φρη, νπφηε ζηε δεχηεξε
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ηνλ σθεινχκελν,
θαη απηή πνπ ζα ππνγξαθεί είλαη απηνδηθαίσο άθπξε.

7.3 Τπνρξεώζεηο σθεινπκέλσλ

7.3.1 Τπνρξεώζεηο σθεινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο
Α. Ν σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο
αλειιηπψο θαη κε ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα θαη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηηο
ηερληθέο θαη κεζφδνπο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ
εθαξκφδεηαη απφ ην πάξνρν θαηάξηηζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαηάξηηζεο.
Β. Ν σθεινχκελνο κπνξεί λα απνπζηάζεη κέρξη ην 10% επί ηεο ζπλνιηθήο
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δηάξθεηαο ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θαη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη λα απνπζηάζεη
κέρξη ην 20% επί ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθιεηζηηθά εάλ:
-

είλαη άηνκν κε αλαπεξία, έπεηηα απφ αηηηνινγία θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
πάξνρν θαηάξηηζεο·

-

έρεη απνδεδεηγκέλε λνζειεία ζε δεκφζην λνζνθνκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πινπνίεζεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο.

Πηελ

πεξίπησζε

απηή

ν

σθεινχκελνο

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη άκεζα ζην πάξνρν θαηάξηηζεο ζρεηηθή βεβαίσζε
απφ ην λνζνθνκείν ζην νπνίν λνζειεχηεθε·
-

δηαλχεη πεξίνδν εγθπκνζχλεο ή ινρείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

Πηελ

πεξίπησζε

απηή

ε

σθεινχκελε

ππνρξενχηαη

λα

πξνζθνκίζεη άκεζα ζην πάξνρν θαηάξηηζεο ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ λνζνθνκείνπ
ή ηνπ αξκφδηνπ ηαηξνχ.
Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα κεζνιαβήζεη θαη λα
βνεζήζεη ηνλ σθεινχκελν ψζηε λα θαιχςεη ηε δηδαθηηθή χιε γηα λα κπνξέζεη λα
παξαθνινπζήζεη απξφζθνπηα ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γ. Πε πεξίπησζε πνπ ν σθεινχκελνο ππεξβεί ην επηηξεπφκελν φξην απνπζηψλ κε
βάζε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ράλεη ην δηθαίσκα ελίζρπζεο, αθπξψλεηαη ε επηηαγή
θαηάξηηζεο πνπ έρεη ιάβεη θαη δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν σθεινπκέλσλ, ελψ ν
πάξνρνο θαηάξηηζεο δελ δηθαηνχηαη ακνηβή ή θάζε άιιε απνδεκίσζε γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ έρεη παξάζρεη ζηνλ σθεινχκελν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.

7.3.2 Τπνρξεώζεηο σθεινπκέλσλ θαηάξηηζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δξάζεο
Α. Νη σθεινχκελνη ππνρξενχληαη γηα έλα εμάκελν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηνλ
νπνίν θαηαξηίζηεθαλ γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο.
Β. Νη σθεινχκελνη αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ην δηθαίσκα ηνπ
πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΠΔΘΡ) θαη ηνπ ΗΛΔ ηεο ΓΠΔΔ
γηα ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ ηζρχνληνο Δζληθνχ θαη Θνηλνηηθνχ Ξιαηζίνπ πεξί πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.
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7.3.3 Τπνρξέσζε ζπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε ειέγρνπ
Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρνπ ν σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε
ηα φξγαλα ειέγρνπ θαη λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία
πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξνχζα δξάζε.

7.4. Τπνρξεώζεηο ησλ παξόρσλ θαηάξηηζεο
7.4.1. Γήισζε έλαξμεο ηκήκαηνο θαηάξηηζεο (πξνγξάκκαηνο)
Α. Θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο κφιηο ζπγθξνηήζεη έλα ηκήκα θαηάξηηζεο ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο δξάζεο δήισζε έλαξμεο ηνπ ηκήκαηνο θαηάξηηζεο. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη
ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο.
ΖΚΔΗΩΖ: Ο πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενύηαη λα απνζηείιεη ζην
αξκόδην ΘΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ –κε θνηλνπνίεζε ζην ΗΛΔ ΓΔΔ– θαηάζηαζε ησλ
σθεινύκελσλ αλέξγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα.
Β. Ζ δήισζε έλαξμεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
1. Γήισζε έλαξμεο πινπνίεζεο ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο κε ηα εμήο ζηνηρεία:


αχμνληα αξηζκφ πξνγξάκκαηνο,



ηίηιν ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο,



ην αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα,



ζηνηρεία ηφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο (ηδηφθηεηε
πηζηνπνηεκέλε δνκή ή πηζηνπνηεκέλε δνκή άιινπ παξφρνπ θαηάξηηζεο),

2.



ζηνηρεία ππεπζχλνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο,



ζηνηρεία επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο.

Ρελ ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ σθεινπκέλνπ θαη ηνπ παξφρνπ
θαηάξηηζεο (ζθαλαξηζκέλε).

3. Αλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα θαηάξηηζεο, ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη
θαη νη εκέξεο θαη ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ.
4. Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε σθεινπκέλσλ ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη ηνπο αξηζκνχο ΘΑΑΠ ησλ σθεινπκέλσλ θαη ηνπο ζεηξηαθνχο
αξηζκνχο ησλ επηηαγψλ θαηάξηηζεο κε ηηο ππνγξαθέο ηνπο (ζθαλαξηζκέλε).
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5. Ππγθεληξσηηθή θαηάζηαζε (ζθαλαξηζκέλε) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ
ελδερνκέλσο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ηκήκα/πξφγξακκα θαη νη νπνίνη δελ είλαη
σθεινχκελνη επηηαγψλ θαηάξηηζεο.
6. Θαηάζηαζε εθπαηδεπηψλ ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο,
ηνλ θσδηθφ ΠΡΔΞ κε ηνλ νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη ηηο ππνγξαθέο ηνπο
(ζθαλαξηζκέλα).
7. Ππκθσλεηηθφ κίζζσζεο ή παξαρψξεζεο ρξήζεο κε πηζηνπνηεκέλε δνκή,
ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία, φπνπ απαηηείηαη, ζε
πεξίπησζε πινπνίεζεο ελεξγεηψλ ζε δνκέο εθηφο ησλ δηθψλ ηνπ πηζηνπνηεκέλσλ
(ζθαλαξηζκέλν).
8. Ρελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο.
Γ.

Ρν

ΗΛΔ

ΓΠΔΔ,

αξκφδην

ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο

γηα

θαηάξηηζεο,

ηελ

απνδνρή

ειέγρεη

ηα

ηεο

ζηνηρεία

δήισζεο
ηεο

έλαξμεο

έλαξμεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ νξζφηεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ επηιεμηκφηεηα
απηψλ, θαη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5 ) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
δήισζεο έλαξμεο πξνβαίλεη είηε ζε ειεθηξνληθή απνδνρή είηε ζηε δηαηχπσζε
παξαηεξήζεσλ πξνο ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη κε
νξζή ή πιεκκειή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο έλαξμεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν
πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα επαλππνβάιεη ηα νξζά ζηνηρεία εληφο
πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, νπφηε πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή
απνδνρή ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πε πεξίπησζε παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δήισζεο έλαξμεο ή ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ επαλππνβνιή, ινγίδεηαη φηη απηή έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ,
αθφκα θαη αλ δελ έρεη πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή απνδνρή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ.
Γ. Ρν ΗΛΔ ΓΠΔΔ ειέγρεη επίζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αλ θαηά ηελ εκεξνκελία
δήισζεο ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη επηηαγέο
θαηάξηηζεο ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα θαη
ελεκεξψλεη ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ αθπξσζεί νη
επηηαγέο.
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7.4.2 Γήισζε ηξνπνπνηήζεσλ πξνγξάκκαηνο
Α. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηξνπνπνηείηαη νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε ηε δήισζε έλαξμεο –είηε απηφ αθνξά ην ίδην ην πξφγξακκα
(σξνιφγην πξφγξακκα θ.ιπ.), είηε ηνπο εθπαηδεπηέο, είηε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο–
ε ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ακέζσο
ζην ΗΛΔ ΓΠΔΔ κε ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο/δήισζεο ηξνπνπνίεζεο ζηελ εηδηθή
ηζηνζειίδα. Απνθιείεηαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζπληζηά παξάβαζε φξνπ ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
Β. Πε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε ζπληζηά παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ιχνληαη απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο γηα ηνπο
σθεινπκέλνπο νη ζπκβάζεηο πνπ ππέγξαςαλ κε ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο γηα ην
πξφγξακκα απηφ θαη ν πάξνρνο θαηάξηηζεο δελ δηθαηνχηαη θακία ακνηβή ή
νπνηνπδήπνηε είδνπο απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο θαηάξηηζεο πνπ παξείρε ζηνπο
σθεινπκέλνπο κέρξη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο.

7.4.3

Τπνβνιή

ζηνηρείσλ

πξνόδνπ

ηεο

πινπνίεζεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο
Θαηά

ηε

δηάξθεηα

πινπνίεζεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

ν

πάξνρνο

θαηάξηηζεο

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο
εκεξήζην απνπζηνιόγην θάζε πξνγξάκκαηνο εληφο εηθνζαιέπηνπ απφ ηελ
έλαξμε

ηεο

πξψηεο

εθπαηδεπηηθήο

ψξαο.

Πε

πεξίπησζε

απνρψξεζεο

θαηαξηηδνκέλνπ ή πξνζέιεπζεο απφληνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ελεκέξσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο εληφο εηθνζαιέπηνπ απφ απηήλ.
Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ απνπζίεο θαηαξηηδνκέλσλ πνπ
δελ έρνπλ δεισζεί, ινγίδεηαη γηα θάζε έλλνκε ζπλέπεηα φηη νη ζπγθεθξηκέλνη
θαηαξηηδφκελνη απνπζίαδαλ θαη απφ φιεο ηηο εκέξεο θαηάξηηζεο πνπ έρνπλ
πξνεγεζεί.

7.4.4 Τπνβνιή απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε ηκήκαηνο/πξνγξάκκαηνο
ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 15 εκεξώλ λα
ππνβάιεη Έθζεζε Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή, κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο ηεο δξάζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη:
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Η. α. ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πινπνηεζέλ σξνιφγην
πξφγξακκα, θ.ιπ.)·
β. ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο, ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ
εθπαηδεπηψλ θαη ησλ σθεινπκέλσλ θ.ιπ.·
γ. πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δηαλεκήζεθε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο,

κε

απνδεηθηηθά

ζηνηρεία

φηη

απηφ

παξειήθζε

απφ

ηνπο

σθεινχκελνπο θαηαξηηζζέληεο·
δ. ζε πεξίπησζε απνπζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.3.1., ζρεηηθέο
βεβαηψζεηο λνζνθνκείνπ/ηαηξνχ. (Πηελ εηδηθή ηζηνζειίδα νη ελ ιφγσ βεβαηψζεηο ζα
είλαη ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή)·
ΗΗ. Βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ησλ σθεινπκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο (ζθαλαξηζκέλεο).

7.4.5 Παξαθνινύζεζε ησλ σθεινπκέλσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο θαηάξηηζεο – Τπνβνιή ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ

Α. Υποτρεώζεις παξφρνπ θαηάξηηζεο
Νη πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη γηα έμη κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηάξηηζεο

λα

παξαθνινπζνχλ

ηελ

θαηάζηαζε

ησλ

σθεινπκέλσλ

πνπ

θαηαξηίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο.
Δηδηθφηεξα, γηα ην επφκελν εμάκελν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο θαη
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εθπλνή
ηνπ, θάζε πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνβάιιεη –κέζσ ηεο εηδηθήο ηζηνζειίδαο ηεο
δξάζεο– έθζεζε παξαθνινχζεζεο ησλ σθεινπκέλσλ απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο
ζην πιαίζην ηεο δξάζεο. Πηελ έθζεζε αλαγξάθνληαη:


ν θσδηθφο ΘΑΑΠ,



ε

θαηάζηαζε

ηνπ

σθεινπκέλνπ

ζηελ

αγνξά

εξγαζίαο

(άλεξγνο

/εξγαδφκελνο/απηναπαζρνινχκελνο),


ε επηρείξεζε ή ν θνξέαο, ζηελ/νλ νπνία/ν εξγάδεηαη κε ηα πιήξε ζηνηρεία
ηεο/ηνπ,



ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ/εο.

Β. Υποτρεώζεις Ωθελοσμένων
Ρα ζηνηρεία απηά παξέρνληαη ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
σθεινπκέλνπο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ησλ έμη
κελψλ λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηνλ νπνίν θαηαξηίζηεθαλ γηα
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζή
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ηνπο.
Νη σθεινχκελνη αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ην δηθαίσκα ηνπ
πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο θαζψο θαη ηνπ ΗΛΔ
ΓΠΔΔ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηα ζηνηρεία απηά, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ
Σαξαθηήξα.

7.4.6 Τπνρξέσζε ζπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε ειέγρνπ
Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρσλ κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ελφηεηα 8 ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηα
φξγαλα ειέγρνπ θαη λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ
ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξνχζα δξάζε.

7.5 Οινθιήξσζε
σθεινπκέλνπ

ηεο

ζπκκεηνρήο

ζηε

δξάζε

ηνπ

Κε ηελ νινθιήξσζε θάζε ηκήκαηνο θαηάξηηζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ
πνξηζκάησλ ηπρφλ ειέγρσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
ελφηεηα 9 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ρνξεγεί ζε θάζε
θαηαξηηδφκελν

«Βεβαίσζε

παξαθνινύζεζεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

θαηάξηηζεο», ε νπνία θαη ζπληζηά απφδεημε ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ σθεινπκέλνπ ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο.
Ν σθεινχκελνο κε ηελ παξαιαβή ηεο βεβαίσζεο παξαθνινύζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο παξαδίδεη ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ηελ επηηαγή
θαηάξηηζήο ηνπ, ε νπνία θέξεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ (ΘΑΑΠ), θαη ιακβάλεη
απφ

ηνλ

πάξνρν

θαηάξηηζεο

αληίγξαθν

ηεο

«απόδεημεο

παξνρήο

εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ» αμίαο ίζεο κε ηελ αμία ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο
πνπ παξέδσζε. Ζ πξσηφηππε απφδεημε παξαδίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο
ζην ΗΛΔ ΓΠΔΔ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ θαηάξηηζεο.
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8. ΠΙΖΡΩΚΔ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΤ
ΠΑΡΟΥΩΛ ΘΑΣΑΡΣΗΖ

8.1 Όξνη θαη
επηδόκαηνο

δηαδηθαζία

ΔΠΗΓΟΚΑΣΟ

πιεξσκήο

ΘΑΗ

εθπαηδεπηηθνύ

Ν σθεινχκελνο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζήο ηνπ πξνζθνκίδεη απηνπξνζψπσο ζην ΗΛΔ ΓΠΔΔ ηε
«Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο» θαζψο θαη
αληίγξαθν ηεο «απόδεημεο παξνρήο εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ», αμίαο ίζεο
κε ηελ αμία ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ην εθπαηδεπηηθφ
επίδνκα

ζπλνιηθήο

αμίαο

ρηιίσλ

πεληαθνζίσλ

επξψ

(1.500,00

€)

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.

8.2 Όξνη θαη δηαδηθαζία πιεξσκήο παξόρσλ θαηάξηηζεο
Ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα απνζηείιεη πξνο ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ, εληφο 15
εκεξψλ

απφ

ηελ

νινθιήξσζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

θαηάξηηζεο,

θάθειν

δηθαηνινγεηηθψλ αλά ηκήκα/πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ λα πξνβεί ζηε
δηαδηθαζία πιεξσκψλ. Ν θάθεινο ζα

πξέπεη

λα

πεξηιακβάλεη ηα

θάησζη

δηθαηνινγεηηθά:
1) ηελ πξσηφηππε επηηαγή θαηάξηηζεο θάζε σθεινπκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή
βεβαίσζε απψιεηαο ηεο επηηαγήο ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 3.6 ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο·
2)

ηελ

πξσηφηππε

ζχκβαζε

κεηαμχ

ηνπ

παξφρνπ

θαηάξηηζεο

θαη

ηνπ

σθεινπκέλνπ·
3) ηελ πξσηφηππε απφδεημε παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εμέδσζε ν
πάξνρνο θαηάξηηζεο πξνο ηνλ σθεινχκελν·
4) πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία ζα
ηζρχνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ κεηά ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
5) Ξαξαζηαηηθφ πιεξσκήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επηδφκαηνο ησλ σθεινπκέλσλ κε επηζπλαπηφκελεο ηηο αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο
δειψζεηο ΗΘΑ, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ησλ σθεινπκέλσλ
θαη ην πνζφ ην νπνίν θαηέβαιε γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
εθπαηδεπηηθφ επίδνκα ελφο εθάζηνπ απφ απηνχο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο.
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Ζ πιεξσκή ησλ παξφρσλ θαηάξηηζεο ζα γίλεη απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ κεηά ηελ
πηζηνπνίεζε

θπζηθνχ

αληηθεηκέλνπ

θαη

ηελ

ππνβνιή

ηνπ

θαθέινπ

κε

ηα

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
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9.

ΔΙΔΓΥΟΗ

Νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη: απφ ην ΗΛΔ ΓΠΔΔ (Γηθαηνχρν), ηελ ΔΠΔΘΡ (αξκφδηα
Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο), ηελ Αξρή Ξηζηνπνίεζεο, ηελ Αξρή Διέγρνπ
θαζψο θαη απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία εζληθή θαη θνηλνηηθή.
Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε νξζή εθαξκνγή
ηεο πξάμεο, ηα αξκφδηα φξγαλα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα κε ζθνπφ:
α. Ρε ρξεζηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Ξφξσλ
β. Ρελ ηήξεζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ
γ. Ρελ νξζή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηδίσο ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ παξνρήο ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηαγψλ θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε
δ. ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη απφ
ηνπο παξφρνπο θαηάξηηζεο,
ε. Ρελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο
ζη. Ρελ πξφιεςε ή ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ
δ. Ρελ αλάθηεζε ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ κεηά ηε
δηαπίζησζε ζρεηηθήο παξάβαζεο
ε. Ρελ εμαζθάιηζε επαξθνχο δηαδξνκήο ειέγρνπ.
Γηα

ηα

δεηήκαηα

επαιεζεχζεσλ,

ειέγρνπ,

δεκνζηνλνκηθψλ

δηνξζψζεσλ

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. 14053/ΔΠ 1749/08 (ΦΔΘ 540
Β/27-3-2008) Απφθαζεο «πνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη.
Νη έιεγρνη κπνξεί λα είλαη επηηφπηνη ή/θαη δηνηθεηηθνί θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
είηε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο είηε κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε πξνγξάκκαηνο
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
Γηα θάζε έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπληάζζεηαη Έθζεζε θαη ηα απνηειέζκαηα
ηνπ Διέγρνπ, θνηλνπνηνχληαη ζηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
πνπ πξνβιέπνληαη

ζηνλ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (Λ. 2717/99 ΦΔΘ

97/Α/1999).
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10. ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ
Ρν IΛΔ ΓΠΔΔ θαη ε ΔΠΔΘΡ ζα εθδίδνπλ θαη ζα αλαξηνχλ ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα
ηεο δξάζεο http://www.voucher.gov.gr θάζε πξφζζεηε νδεγία πνπ είλαη αλαγθαία
γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ νκαιή νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δξάζεο, ηελ νπνία
νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ.-
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