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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Επιταγών Κατάρτισης στο πλαίσιο της Δράσης «Πιλοτικό

πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και

τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6)

μήνες ανεργίας. ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Ο Διοικητής 

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 4132/93/20-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ, ΦΕΚ 5709/19-12-2018, τεύχος Β,

με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της  Δράσης:  «Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών

πολιτικών  απασχόλησης  ανοιχτού  τύπου  με  βάση  τα  χαρακτηριστικά  και  τις  ανάγκες  των

εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες

ανεργίας. ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» καθώς και την με αριθμό 453/Β/13_02_2020 τροποποίηση αυτού.

2. Το γεγονός ότι η προώθηση σε δράσεις κατάρτισης υλοποιείται επιτυχώς, αλλά με δεδομένο τον αριθμό των

επιταγών Κατάρτισης (για Τεχνικές Ειδικότητες και για βασικές δεξιότητες) που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα

καλύπτεται ο Προϋπολογισμός της Δράσης. 
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3. Το άρθρο 12, παρ. 12. 2 του ΦΕΚ 5709/19-12-2018, τεύχος Β : “Εξουσιοδοτείται ο Διοικητής του

Οργανισμού με Αποφάσεις να εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους για όλα τα θέματα που πιθανώς θα

προκύψουν στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσης καθώς και για διαφοροποιήσεις σχετικά με τις

προθεσμίες που τίθενται στην παρούσα ή και την παύση αυτής”

Αποφασίζει 

Την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  έκδοσης  νέων  επιταγών  Κατάρτισης  (Ειδικότητας  και  Βασικών
δεξιοτήτων).

Το  Πρόγραμμα  συνεχίζει  να  υλοποιείται  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της  Κατάρτισης  και  της

Πιστοποίησης για τις επιταγές κατάρτισης που έχουν ήδη εκδοθεί. 

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΣΠΥΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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