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ΠΡΟΣ:
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ
της
Πράξης:
‘Συμβουλευτική,
Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση
και Προώθηση στην Απασχόληση
Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε
τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων
στο πλαίσιο της πράξης «‘Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και
Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες
κλάδων αιχμής’
Σας ενημερώνουμε ότι δικαίωμα πληρωμής εκπαιδευτικού επιδόματος για τη θεωρητική
κατάρτιση

έχουν

οι

ωφελούμενοι

που

ολοκλήρωσαν

τη

θεωρητική

κατάρτιση

και

συμμετείχαν στις εξετάσεις/επανεξετάσεις πιστοποίησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, προκειμένου η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ να προχωρήσει στην καταβολή
του εκπαιδευτικού επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένων, παρακαλούμε
τους παρόχους κατάρτισης να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα ακόλουθα:
1. Έκθεση Υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης για κάθε τμήμα σε έντυπη μορφή,
πλήρως και ορθά συμπληρωμένη, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφή του Νόμιμου
Εκπροσώπου και σφραγίδα (η Έκθεση Υλοποίησης -μαζί με τη Δήλωση καταβολής
των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος των ωφελουμένων του
Τμήματος-θα πρέπει αρχικά να έχει υποβληθεί στην ειδική ιστοσελίδα).

2. Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων για όσους ωφελούμενους εξετάσθηκαν
επιτυχώς ή Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον οικείο Φορέα
Πιστοποίησης.
3. Εκτύπωση της σελίδας από την πλατφόρμα όπου φαίνεται η υποβολή των
Απογραφικών δελτίων εισόδου για τους ωφελούμενους του τμήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάροχοι που έχουν ήδη αποστείλει φάκελο με τα απολογιστικά στοιχεία και
λοιπά δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της Θεωρ. Κατάρτισης (σε έντυπη ή/και
ηλεκτρονική μορφή), παρακαλούνται να μην αποστείλουν άμεσα κάποιο από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά που τυχόν δεν έχουν προσκομίσει. Οι φάκελοι θα κατανεμηθούν στα στελέχη
της αρμόδιας Μονάδας ΙΙΒ2 με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου και η
αποστολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας με το
αρμόδιο στέλεχος της Υπηρεσίας.
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