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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θ απόκτθςθ τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ και προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ εξαρτάται κυρίωσ από
τθν ικανότθτα των νζων να εργάηονται ςε οργανωμζνο περιβάλλον επιχείρθςθσ, να μακαίνουν,
να ςυνεργάηονται, να επικοινωνοφν, να διαπραγματεφονται, να ζχουν πελατοκεντρικι
προςζγγιςθ και γενικότερα να διαχειρίηονται προβλιματα και να βρίςκουν λφςεισ. Είναι,
παράλλθλα, οι επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και οι ζξυπνεσ ιδζεσ μεταμορφωμζνεσ ςε καινοτόμεσ
εφαρμογζσ, θ υπζρβαςθ των αναςτολϊν μπροςτά ςτο ενδεχόμενο τθσ αποτυχίασ, με άλλα λόγια,
θ τόλμθ για ςυμμετοχι ςτο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεςκαι.
Θ διαςφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ ουςιαςτικά ςχετίηεται με κεμελιϊδεισ μακθςιακζσ
διαδικαςίεσ όπωσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ αυτογνωςίασ, τθσ κριτικισ ςκζψθσ, των δυνατοτιτων
επιλογισ, τθσ ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και τθσ λιψθσ αποφάςεων, τθσ διαχείριςθσ χρόνου κ.λ.π.
Θ ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ κα ςυμβάλει ςτθν διαςφνδεςθ των αποφοίτων των ΡΑΝ/ΜΛΩΝ και
ΤΕΛ ςτθν αγορά εργαςίασ μζςω μιασ ςειράσ εξειδικευμζνων και ςτοχευμζνων δράςεων.
Συγκεκριμζνα οι απόφοιτοι των παραπάνω ςχολϊν κα υποςτθριχκοφν με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ
και αφξθςθ των προςόντων τουσ με κφριο ςτόχο τθν διαςφνδεςι τουσ με αγορά εργαςίασ. Για
τον ςκοπό αυτό κα υλοποιθκοφν ςτοχευμζνεσ δράςεισ κατάρτιςθσ και εξειδικευμζνθ 6μθνθ
πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα.

ΣΥΝΟΨΘ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ
Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργϊντασ ωσ Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 παρ.1.
του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ, με τίτλο «Επιταγι
Διαςφνδεςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ανζργων αποφοίτων Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι.»
Θ Δράςθ χρθματοδοτείται από το ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», με πόρουσ τθσ
Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Αντικείμενο τθσ Δράςθσ αποτελεί θ παροχι ςε 7.000 άνεργουσ, αποφοίτουσ Ρανεπιςτθμίων και
Τ.Ε.Ι., θλικίασ ζωσ 29 ετϊν, υπθρεςιϊν ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με ζμφαςθ
ςε κζματα ανάπτυξθσ οριηόντιων δεξιοτιτων κακϊσ και ςε κζματα τθσ αγοράσ απαςχόλθςθσ,
ςφνταξθ βιογραφικοφ και ςε ζννοιεσ που ςχετίηονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» κακϊσ
και ςε δεξιότθτεσ Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ).
Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ κα υλοποιθκεί μία ολοκλθρωμζνθ δζςμθ παρεμβάςεων θ οποία κα
περιλαμβάνει :
• Ρρόγραμμα κεωρθτικισ κατάρτιςθσ διακοςίων οκτϊ (208) ωρϊν
• Ρρακτικι άςκθςθ των ωφελουμζνων ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ
διάρκειασ 832 ωρϊν.
Σφνολο ωρϊν κατάρτιςθσ : 1.040
Συμπλθρωματικζσ Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ και Συμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ των
καταρτιηομζνων από τον πάροχο κατάρτιςθσ, πζραν αυτϊν που παρζχει ο ΟΑΕΔ ςτα κατά
τόπουσ ΚΡΑ με τουσ Εργαςιακοφσ Συμβοφλουσ του, πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ κεωρθτικισ
κατάρτιςθσ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, που αφοροφν α) ςτθ διάγνωςθ και κατάλλθλθ ςφηευξθ
των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν / δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων με τισ ανάγκεσ των
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επιχειριςεων, β) ςτθν τοποκζτθςθ, παρακολοφκθςθ και εποπτεία του καταρτιηόμενου από τον
πάροχο κατάρτιςθσ ςτθν επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ, μζςω του επόπτθ Ρρακτικισ και γ) ςε
επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ για τθν δυνθτικι τοποκζτθςθ του ςε κζςθ εργαςίασ.
Σκοπόσ τθσ Δράςθσ είναι θ ενίςχυςθ των ωφελοφμενων μζςω ςυνδυαςμζνων δράςεων
κεωρθτικισ κατάρτιςθσ , πρακτικισ άςκθςθσ και ςυμβουλευτικισ.
Θ κατάρτιςθ κα παραςχεκεί από παρόχουσ κατάρτιςθσ που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και κα
εγγραφοφν ςτο «Μθτρϊο Ραρόχων» τθσ παροφςθσ.
Κάκε ωφελοφμενοσ, που κα εκδθλϊςει ενδιαφζρον, εφόςον επιλεγεί βάςει των κριτθρίων και τθσ
διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτθν παροφςα, κα εγγραφεί ςε «Μθτρϊο Ωφελουμζνων» και κα
δικαιοφται προςωπικι «Επιταγι Κατάρτιςθσ», θ οποία κα του δϊςει τθ δυνατότθτα να επιλζξει,
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του, τον πάροχο κατάρτιςθσ και το πρόγραμμα κατάρτιςθσ το οποίο κα
παρακολουκιςει, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ.
Θ Δράςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ τθσ χϊρασ και κα πρζπει να ζχει
ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2015.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 45.000.000 ευρϊ ςτισ 8
Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ.
Συνολικά αναμζνεται να ωφελθκοφν 7.000 άνεργοι, απόφοιτοι ΡΑΝ/ΜΛΩΝ και ΤΕΛ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ
ΑΔΤ
ΑΦΜ
ΔΟΑΤΑΡ

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου
Διεπιςτθμονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν
και Ρλθροφόρθςθσ
Ε.ΚΕ.ΡΛΣ
Εκνικό Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Δομϊν Δια Βίου Μάκθςθσ
Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ
Εκνικόσ
Οργανιςμόσ
Ριςτοποίθςθσ
Ρροςόντων
και
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ
Ε.Ρ.
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
ΕΣΔΕΚ
Ενιαίο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ενεργειϊν Κατάρτιςθσ
ΕΣΡΑ
Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ
ΕΥΕ/ ΕΚΤ
Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΥΔ/ΕΡΕΔΒΜ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
Ε.Ρ. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ
ΚΑΥΑΣ
Κωδικόσ Αρικμόσ Υποβολισ Αίτθςθσ Συμμετοχισ
ΚΥΑ
Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ
Ο.Α.Ε.Δ.
Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ
ΣΑΕΛ
Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Λςοτιμίασ Τίτλων
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
ΣΑΕΡ
Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων
LEADER
Ο Επικεφαλισ Φορζασ και Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ τθσ Κ/Ξσ
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΟΥ ΔΙΕΡΕΙ ΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ ΡΟΣΚΛΘΣΘ
1. Το άρκρο 90 του «Κϊδικα για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» που κυρϊκθκε με το
άρκρο πρϊτου του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), όπωσ ιςχφει.
2. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για
τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ ιςχφει.
3. Ο Ν. 3840/2010 «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-2013 και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010).
4. Θ υπ αρικμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ
και Οικονομικϊν και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ «Τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ»
τθσ υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπωσ τροποποιικθκε με τθ με αρικμό
0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων και Εργαςίασ
και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, με κζμα “Ενιαίο Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Αξιολόγθςθσ, Ραρακολοφκθςθσ
και Ελζγχου των Ενεργειϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το ΕΚΤ ι το
ΕΤΡΑ βάςει του άρκρου 34, παράγραφοσ 2 του Γενικοφ Κανονιςμοφ 1083/2006, όπωσ ιςχφει, ςτο
πλαίςιο του ΕΣΡΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα που εμπεριζχουν δράςεισ
κατάρτιςθσ” και ιδίωσ του άρκρου 2 αυτισ, που αναφζρεται ςτο ςφςτθμα Επιταγϊν Κατάρτιςθσ
(Training Voucher),
5. Οι διατάξεισ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ
ιςχφει.
6. Θ υπϋ αρικμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με κζμα «Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ», όπωσ
ιςχφει,
7. Το Ρ.Δ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Απαςχόλθςθσ και Διαχείριςθσ
Κοινοτικϊν Ρόρων ςτο Υπουργείο Εργαςίασ», όπωσ ιςχφει,
8.

Το Ρ.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α) «Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 85/ 2012 (141/Α) – Μδρυςθ Υπουργείου
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και μετονομαςία
των Υπουργείων Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και
Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςε Υπουργείο Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ και ςε Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων αντιςτοίχωσ»,

9. Θ κοινι υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρ. 147 (ΦΕΚ 299/Β/22−2−2011) «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ.
ΚΑ 3345/14−12−2000 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ
και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, − Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ − και
Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, με ςκοπό τθν αναδιάρκρωςι τθσ, ςφμφωνα με
τα άρκρα 3 και 5 του ν. 3614/2007», όπωσ ιςχφει
10. Tο Ρ.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν»,
11. Θ με αρ. πρωτ. οικ. 20894/61/20-6-2014 ΚΥΑ «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των Υφυπουργϊν
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ Βαςιλείου Κεγκζρογλου, Αντωνίου Μπζηα και
Κωδ .Ρρόςκληςησ
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Λωάννθ Ρλακιωτάκθ,
12. Θ με αρ. C/2007/5634/16-11-2007 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Διαβίου Μάκθςθ» 2007-2013 του Υπουργείου
Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ (Κωδικόσ CCI
2007GR05UPO002), όπωσ ιςχφει κάκε φορά..
13. Ο Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ163/21.09.2010)
14. Ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ 2013−2016 − Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και του
Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013−2016».
15. Ο Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, τροποποιιςεισ του
Ν.4093/2012 κι άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ».
16. Ο Νόμοσ 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ».
17. Οι Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ
«Σχεδιάηοντασ για Πλουσ».
18. Το με αρικ. πρωτ. 66698/5991/29-09-2008 Ζγγραφο Επιβεβαίωςθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ του
Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ(ΟΑΕΔ), ωσ δικαιοφχου ΕΣΡΑ κατά τθ μεταβατικι
περίοδο, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α),
19. Οι Κανονιςμοί με αρικ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβοφλιου,
20. Οι Κανονιςμοί αρικ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 1083/2006
του Συμβουλίου και 1828/2006 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν,
21. Ο Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118/ 24-05-2011) «Κεςμικό πλαίςιο των Ρρότυπων Ρειραματικϊν
Σχολείων, Μδρυςθ Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, Οργάνωςθ του Λνςτιτοφτου Τεχνολογίασ
Υπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπζσ διατάξεισ»,
22. Θ υπ’ αρικμ. 4.11268/οικ.5.8232/11-04-2014 Υ.Α. «Κατθγοριοποίθςθ παρατυπιϊν/παραβάςεων
και κακοριςμόσ του είδουσ των κυρϊςεων που επιβάλλονται από τθν Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ
Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά τθ διενζργεια
διοικθτικϊν και επιτόπιων επαλθκεφςεων και ελζγχων, κατά τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων από το ΕΚΤ ι το ΕΤΡΑ βάςει του άρκρου 34,
παράγραφοσ 2 του Γενικοφ Κανονιςμοφ 1083/2006, όπωσ ιςχφει, ςτο πλαίςιο των Επιχειρθςιακϊν
Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1155/Β/7.05.2014),
23. Θ υπ’ αρικμ. 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β/30.08.2013) Απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, όπωσ ιςχφει,
24. Θ ειδικι αναφορά αποτελεςμάτων τθσ ενδιάμεςθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ τθσ πράξθσ “ΕΡΛΤΑΓΘ
ΕΛΣΟΔΟΥ ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΛΑΣ (ΡΟΣΚΛΘΣΘ Λ)” από το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν
(ΕΚΚΕ).
25. Ο Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρκρωςθ ΟΑΕΔ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
26. Θ υπ’ αρικ. 15608/Δ1.3589/20-5-2013 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 221/20-05-2013) απόφαςθ Υπουργοφ
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ & Ρρόνοιασ,
Κωδ .Ρρόςκληςησ
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27. Θ με αρικμ. 2/34255/0022/6−6−2001(ΦΕΚ 746/Β/14-6-2001) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ, όπωσ
τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 2/82850/0022/25-09-2013 (ΦΕΚ 487/Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2013)
απόφαςθ και ιςχφει, για τουσ ελζγχουσ υλοποίθςθσ που κα διενεργοφνται από τον ΟΑΕΔ,
28. Θ με αρικμό 2854/31/01−07−2008 Απόφαςθ του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, για τθν διαδικαςία ςυντονιςμοφ,
οριςμοφ και παρακολοφκθςθσ των επαλθκεφςεων/επιτόπιων ελζγχων ςτα προγράμματα που
εκτελεί ο ΟΑΕΔ,
29. Τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 29 «Διοικθτικι ςυνδρομι Ο.Α.Ε.Δ. - Ρροςταςία ελεγκτϊν Ο.Α.Ε.Δ.» του
Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18-04-2013) «Μζτρα για τθν αποτελεςματικότερθ ζνταξθ/ επανζνταξθ
των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ»,
30. Θ υπ’ αρικμ. 113709/15.12.2005
(ΦΕΚ 1821/Β/23.12.2005) ΚΥΑ που αφορά ςτο Σφςτθμα
Ριςτοποίθςθσ Στελεχϊν Σ.Υ.Υ.,
31. Θ με αρικ. 16252/20-08-2014 (ΦΕΚ 2457/Β/16-09-2014) ΚΥΑ με κζμα «Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων
διαχείριςθσ για πράξεισ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ»
ςτον Οργανιςμό Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ.)» με κωδικό αρικμό. 060Α,
32. Θ με αρικμό 3183/55/11-11-2014 2014 απόφαςθ του ΔΣ του Οργανιςμοφ για τθν ζγκριςθ
κατάκεςθσ Σχεδίου Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ,
33. Θ με αρικμό 3239/56/18-11-2014 απόφαςθ του ΔΣ του Οργανιςμοφ γι α τθν ζγκριςθ Ρρόςκλθςθσ
υποβολισ πρόταςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ «ΕΡΛΤΑΓΘ ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΜΕ ΤΘΝ ΑΓΟΑ
ΕΓΑΣΛΑΣ ΑΝΕΓΩΝ ΑΡΟΦΟΛΤΩΝ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΩΝ ΚΑΛ Τ.Ε.Λ.»
34. Θ με αρικμό 3372/57/25-11-2014 απόφαςθ του ΔΣ του ΟΑΕΔ ζγκριςθσ του Τεχνικοφ Δελτίου
35. Θ με αρικμό 102686/1-12-2014 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΕΡΛΤΑΓΘ ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΜΕ ΤΘΝ
ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΛΑΣ ΑΝΕΓΩΝ ΑΡΟΦΟΛΤΩΝ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΩΝ ΚΑΛ Τ.Ε.Λ.» με κωδικό ΟΡΣ 495512.
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1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οριςμοί

Θ παροφςα Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ αφορά ςτθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ επιταγϊν

κατάρτιςθσ (training voucher), κατά τθν ζννοια του άρκρου τθσ με αρ. 1.5188/ οικ.
3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, όςον αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε ανζργουσ.
Ρρόκειται για το μοντζλο παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με το οποίο ο ωφελοφμενοσ
ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ο ίδιοσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του, το πρόγραμμα κατάρτιςθσ
και τον πάροχο κατάρτιςθσ που το παρζχει, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι φορείσ παροχισ τθσ
κατάρτιςθσ ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.).
Για τθ διευκόλυνςθ τθσ κατανόθςθσ των βαςικϊν εννοιϊν του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ
(training voucher) κακϊσ και άλλων εννοιϊν τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, παρατίκενται ςτθ
ςυνζχεια ενδεικτικοί οριςμοί.
Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ : Ο Ο.Α.Ε.Δ. ο οποίοσ κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ,
ενεργϊντασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 4, παρ. 1, του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α).
ΔΑΣΘ: Το ςφνολο των ενεργειϊν που απαιτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.
Ρρόγραμμα κατάρτιςθσ: το πρόγραμμα κατάρτιςθσ περιλαμβάνει α) κεωρθτικι κατάρτιςθ των
ωφελουμζνων, ςυνολικισ διάρκειασ 208 ωρϊν και β) πρακτικι άςκθςθ των ωφελουμζνων ςε
επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ, ςυνολικισ διάρκειασ 832 ωρϊν
Θ ςυνολικι διάρκεια του προγράμματοσ (κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι άςκθςθ) ανζρχεται
ςε 1.040 ϊρεσ.
Τόςο θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, όςο και θ πρακτικι άςκθςθ είναι επιδοτοφμενθ.
Τα προγράμματα κατάρτιςθσ κα παραςχεκοφν από παρόχουσ κατάρτιςθσ, που κα εκδθλϊςουν
ενδιαφζρον και κα εγγραφοφν ςτο «Μθτρϊο Ραρόχων» τθσ παροφςασ Δράςθσ.
Ρρακτικι άςκθςθ: αφορά τθν τοποκζτθςθ του ωφελοφμενου μετά τθν ολοκλιρωςθ του
κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςε κζςθ πρακτικισ άςκθςθσ
ςε ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ του ιδιωτικοφ τομζα, με τθν οποία ο ωφελοφμενοσ κα ζχει
ςυμβλθκεί από κοινοφ με τον πάροχο κατάρτιςθσ
Υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ: οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτον
ωφελοφμενο από τον Ράροχο Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ
κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και πρακτικισ άςκθςθσ και αφοροφν α) ςτθ διάγνωςθ και κατάλλθλθ
ςφηευξθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν / δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων με τισ ανάγκεσ των
επιχειριςεων, β) ςτθν τοποκζτθςθ, παρακολοφκθςθ και εποπτεία του ωφελουμζνου από τον
πάροχο κατάρτιςθσ ςτθν επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ, μζςω του επόπτθ Ρρακτικισ και γ) ςε
επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ για τθν ενδεχόμενθ μετατροπι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ του
καταρτιηόμενου ςε ςφμβαςθ εργαςίασ.
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Επιταγι Ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ: αφορά ςτθν οικονομικι αξία ποςοφ 3.302 ευρϊ το
οποίο αντιςτοιχεί ςτθ λιψθ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι), τθ ςυμβουλευτικι
κακοδιγθςθ και τθν υποςτιριξθ των ωφελουμζνων από τουσ παρόχουσ ςυμβουλευτικισ
προκειμζνου να επιτευχκεί θ επιτυχθμζνθ τοποκζτθςθ ςε κζςεισ πρακτικισ ϊςτε να
μεγιςτοποιθκεί θ πικανότθτα απαςχόλθςισ τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.
Το μζροσ τθσ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ που αντιςτοιχεί ςτθν παροχι
Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν, φψουσ 300 ευρϊ ανά ωφελοφμενο, πλζον ΦΡΑ, υπόκειται ςε
παρακράτθςθ φόρου.
Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ επιταγισ ειςόδου, ςφμφωνα με τον όρο 6.2.3 τθσ παροφςασ:
Από τθν ζκδοςι τθσ μζχρι 31-3-2015.
Ωφελοφμενοι( ομάδα ςτόχοσ): άνεργοι απόφοιτοι ΡΑΝ/ΜΛΩΝ και ΤΕΛ, θλικίασ ζωσ 29 ετϊν με
θμερομθνία γζννθςθσ από 1/1/1985 εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Εκπαιδευτικό Επίδομα: το εκπαιδευτικό επίδομα ανζρχεται ςε 3.120,00 ευρϊ και περιλαμβάνει
το επίδομα κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και πρακτικισ άςκθςθσ το οποίο λαμβάνει ο ωφελοφμενοσ
τθσ Δράςθσ από τον Ο.Α.Ε.Δ, για τθ ςυμμετοχι του ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ τθσ παροφςασ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Μθτρϊο Ωφελουμζνων: το Μθτρϊο, που κα ςυγκροτιςει ο Ο.Α.Ε.Δ με τουσ ανζργουσ οι οποίοι
κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και κα επιλεγοφν, ςφμφωνα με τα κριτιρια και τισ διαδικαςίεσ που
τίκενται ςτθν παροφςα. Οι άνεργοι που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων, δικαιοφνται
επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ θ οποία αντιςτοιχεί ςτθ λιψθ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, τθ
ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ και τθν υποςτιριξθ των ωφελουμζνων από τουσ παρόχουσ
κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικισ προκειμζνου να επιτευχκεί θ επιτυχθμζνθ τοποκζτθςθ ςε κζςεισ
πρακτικισ ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ πικανότθτα απαςχόλθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ.
Μθτρϊο Ραρόχων: το Μθτρϊο, που κα ςυγκροτιςει ο Ο.Α.Ε.Δ , με τουσ πιςτοποιθμζνουσ από
τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. παρόχουσ κατάρτιςθσ που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον, για να υλοποιιςουν τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα προγράμματα κατάρτιςθσ, και οι οποίοι πάροχοι κατάρτιςθσ,
πλθροφν και αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.
Ράροχοσ Κατάρτιςθσ: α) κάκε Ράροχοσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ο οποίοσ
είναι αδειοδοτθμζνοσ ωσ Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 ι Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ
Επιπζδου 2, ςφμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Κ, περιπτ. Κ15, αρικμ. 5 και ςφμφωνα με το
Ν.4111//2013, άρκρο 30, παρ. 36, νοείται ωσ Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 και Κζντρο
Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2. β) Κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, κα πρζπει ςτθν δομι όπου κα
πραγματοποιθκεί θ κατάρτιςθ, να ζχει εξαςφαλίςει προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το
Νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ
του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» γ)
Είναι δυνατι, για τθν εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ (β), θ μίςκωςθ
δομϊν, μόνο μεταξφ των παρόχων που περιγράφονται ςτθν περ. (α), τθσ παροφςασ παραγράφου,
δ) Κα πρζπει να διακζτει τα οριηόμενα ςτο κεφ. 3
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Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ παροχισ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, και ςε
ςυνεργαςία με τουσ Ραρόχουσ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν τθσ ςφηευξθσ των καταρτιηομζνων με
τισ επιχειριςεισ υποδοχισ πρακτικισ άςκθςθσ και τθσ ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ και
υποςτιριξθσ των ωφελουμζνων ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ.
Ράροχοσ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν : Ο πάροχοσ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν, ο οποίοσ κα
επιλεγεί από τον Ράροχο κατάριςθσ και κα αμοιφκεί από αυτόν κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ ςφηευξθσ
των καταρτιηομζνων με τισ επιχειριςεισ υποδοχισ πρακτικισ άςκθςθσ και τθσ ςυμβουλευτικισ
κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ των ωφελουμζνων ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ
και τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ. Ωσ Ράροχοι Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν νοοφνται οι εταιρείεσ ι
ενϊςεισ εταιρειϊν οι οποίεσ βάςει του καταςτατικοφ τουσ παρζχουν ΚΑΛ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ
και ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι εταιρείεσ αυτζσ κα πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνθ
γνϊςθ και εμπειρία ςε ζργα και δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ (τόςο ςτον Λδιωτικό όςο και ςτο Δθμόςιο τομζα) .
Αυτι θ εμπειρία των Ραρόχων Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν κα πρζπει να αποδεικνφεται τθν
τελευταία τουλάχιςτον τριετία, με ζνα κφκλο εργαςιϊν φψουσ € 300.000 κάκε χρόνο. Επίςθσ κα
πρζπει να διακζτουν επαρκζσ, εξειδικευμζνο προςωπικό, 6 άτομα κατά Μζςον Προ τθν
τελευταία τριετία (2012, 2013, 2014) εκ των οποίων το 20% πτυχιοφχοι ΡΑΝ/ΜΛΩΝ ι και ΤΕΛ.
Project Manager: Για τισ ανάγκεσ του Εργου, κα οριςκεί από τθν Κ/Ξ Project Manager τθσ
Συμβουλευτικισ, μζλοσ ΔΕΡ που ζχει εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ ςχετικϊν ζργων.
Επόπτθσ Ρρακτικισ: ο οριηόμενοσ από τον Ράροχο Κατάρτιςθσ, υπεφκυνοσ, για τθν
παρακολοφκθςθ, εποπτεία, κακοδιγθςθ, υποςτιριξθ των καταρτιηομζνων πριν αλλά και κατά
τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ
επιχειριςεισ κακϊσ και κατά τθν διάρκεια τθσ ςυμβουλευτικισ.
Επιβλζπων Ρρακτικισ Άςκθςθσ/Εργαςιακόσ Υπεφκυνοσ Θ Επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ορίηει
ζναν εργαηόμενο τθσ ωσ Επιβλζποντα Ρρακτικισ Άςκθςθσ/Εργαςιακό Υπεφκυνο, ο οποίοσ κα ζχει
τθν ευκφνθ του ωφελοφμενου (πρακτικά αςκοφμενου) και κα ςυνεργάηεται άμεςα με τον επόπτθ
πρακτικισ άςκθςθσ
Τμιμα/ Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ: ςυγκροτείται από ζναν αρικμό 10-25 (τμιμα) ωφελοφμενων οι
οποίοι κα παρακολουκιςουν ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ μπορεί να
ςυγκροτιςει περιςςότερα του ενόσ τμιματα, αναλόγωσ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων και των
πιςτοποιθμζνων αικουςϊν του.
Κϊδικασ Δεοντολογίασ: Ο Κϊδικασ που ορίηει τισ βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να τθροφνται από τα
εμπλεκόμενα μζρθ (πάροχοσ, ωφελοφμενοσ, επιχείρθςθ πρακτικισ) ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ
τουσ και διζπει όλα τα ςτάδια τθσ Δράςθσ, από τθν προετοιμαςία ςυμμετοχισ κάκε
ενδιαφερόμενου ςε αυτι, μζχρι και τθν ολοκλιρωςι τθσ και κα αποτελεί παράρτθμα τθσ
ςφμβαςθσ μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν.
Ειδικι ιςτοςελίδα: θ ειδικά διαμορφωμζνθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.voucher.gov.gr
για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ «Επιταγι Διαςφνδεςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ανζργων
αποφοίτων ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΩΝ και Τ.Ε.Ι.» μζςω τθσ οποίασ κα γίνει θ διαχείριςθ όλων των
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ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ (όπωσ υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ από τουσ
ωφελουμζνουσ και τουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ, θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ από τον
Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π.), κακϊσ και θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων για τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και
τθ Δράςθ.

1.2 Σκοπόσ τθσ Δράςθσ
Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι θ βελτίωςθ των προςόντων και των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων
αποφοίτων ΡΑΝ/ΜΙΩΝ /ΤΕΙ για τθ διευκόλυνςθ ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτο
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
επιχειριςεων.
Θ Δράςθ διαςφαλίηει τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ ζνταξθσ των ωφελουμζνων ςτθν αγορά
εργαςίασ, μζςω τθσ απόκτθςθσ και βελτίωςθσ των επαγγελματικϊν τουσ δεξιοτιτων, με
παράλλθλθ κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι άςκθςθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςιακοφ
περιβάλλοντοσ και τθν προςαρμογι των επαγγελματικϊν τουσ δεξιοτιτων ςτισ πραγματικζσ
ανάγκεσ τθσ οικονομίασ.
Ειδικότερα, με τθ Δράςθ αυτι αναμζνεται να επιτευχκοφν οι ςτόχοι:
• Θ πρόλθψθ και θ αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ κακϊσ και θ καταπολζμθςθ τθσ
μακροχρόνιασ ανεργίασ μζςω τθσ κατάρτιςθσ ι και επανακατάρτιςθσ των ανζργων
• Θ αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ των ωφελουμζνων
• Σφνδεςθ τθσ κατάρτιςθσ των ωφελουμζνων με τθν δυνατότθτα απαςχόλθςισ τουσ.
• Θ ποιοτικι αναβάκμιςθ και θ προςαρμογι των προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτα ςφγχρονα
δεδομζνα τθσ παραγωγικισ δομισ και τθσ οικονομίασ.
• Εξοικείωςθ των καταρτιηομζνων με τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςτο χϊρο τθσ
παραγωγισ, ςτο πλαίςιο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.

1.3 Σφντομθ περιγραφι τθσ Δράςθσ
1.3.1 Αντικείμενο τθσ Δράςθσ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Δράςθσ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ ςε ανζργουσ αποφοίτουσ ΡΑΝ/ΜΛΩΝ /ΤΕΛ θλικίασ ζωσ 29 ετϊν εγγεγραμμζνουσ ςτο
Μθτρϊο Ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν:
i. Ρρόγραμμα κεωρθτικισ κατάρτιςθσ των ωφελουμζνων διάρκειασ 208 ωρϊν
ii.
Ρρακτικι άςκθςθ των ωφελουμζνων ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα
διάρκειασ 832 ωρϊν (αποκλείεται θ ςυμμετοχι των επιχειριςεων Δθμοςίου, ΔΕΚΟ, &
τυχερϊν παιγνίων), που κα επιλεγοφν από τουσ Ραρόχουσ Κατάρτιςθσ.
iii. Συμπλθρωματικζσ Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ και Συμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ
των καταρτιηομζνων από τον Ράροχο Συμβουλευτικισ, πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ
κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, που αφοροφν α) ςτθ διάγνωςθ και
κατάλλθλθ ςφηευξθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν / δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων με τισ
ανάγκεσ των επιχειριςεων, β) ςτθν τοποκζτθςθ, παρακολοφκθςθ και εποπτεία του
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iv.

καταρτιηόμενου από τον Ράροχο Κατάρτιςθσ ςτθν επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ, μζςω
του Επόπτθ Ρρακτικισ και γ) ςε επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ για τθν ενδεχόμενθ μετατροπι
τθσ πρακτικισ άςκθςθσ του καταρτιηόμενου ςε ςφμβαςθ εργαςίασ.
Ρριν τθν ζναρξθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και με τθ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
γίνεται διάγνωςθ και κατάλλθλθ ςφηευξθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και οριηόντιων
δεξιοτιτων των ωφελουμζνων με το επίπεδο του τμιματοσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και το
περιεχόμενο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ.
Για τισ ανάγκεσ τθσ ςυμβουλευτικισ δθμιουργείται ατομικόσ φάκελοσ του ωφελοφμενου.

Οι υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ κα παραςχεκοφν με τθ μζκοδο τθσ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά
εργαςίασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 τθσ με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ
915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Θ Δράςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 8 Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με
τθ χρθματοδοτικι κατανομι.

1.3.2 Αντικείμενα Κατάρτιςθσ
Αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ είναι θ απόκτθςθ από τουσ ωφελοφμενουσ άνεργουσ, γνϊςεων και
δεξιοτιτων ςε οριηόντιεσ δεξιότθτεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 4 τθσ παροφςασ.

1.3.3 Μθτρϊο Ραρόχων
Τα προγράμματα κατάρτιςθσ κα υλοποιθκοφν από παρόχουσ κατάρτιςθσ που κα εκδθλϊςουν
ενδιαφζρον και κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ραρόχων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ του κεφαλαίου 3 τθσ παροφςασ.
Οι πάροχοι που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ραρόχων, αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να
καταρτίςουν τουσ ανζργουσ του Μθτρϊου Ωφελοφμενων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ τθσ
παροφςασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.

1.3.4 Μθτρϊο Ωφελουμζνων
Οι άνεργοι που κα καταρτιςτοφν, κα επιλεγοφν με τα κριτιρια και τθ διαδικαςία που
προβλζπεται ςτθν παροφςα και κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων που κα ςυγκροτιςει ο
Ο.Α.Ε.Δ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ.
Οι άνεργοι, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων, δεν κα υπερβοφν τα 7.000
άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να ςυμμετζχουν ςτθ Δράςθ ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ.

1.3.5 Επιχειριςεισ Ρρακτικισ Άςκθςθσ
Θ πρακτικι άςκθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα, ςτισ οποίεσ δεν
ςυμμετζχει άμεςα ι ζμμεςα το Ελλθνικό Δθμόςιο και οι οποίεσ για τθν πρόςλθψθ του
προςωπικοφ τουσ δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Ν.2190/1994 όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 3.1 και 4.7 τθσ παροφςθσ.
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1.3.6

Υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ – Σφςτθμα Eπιταγϊν Ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ

Κάκε άνεργοσ που κα εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων, δικαιοφται μια προςωπικι
επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ , με τθν οποία αποκτά τθ δυνατότθτα να
καταρτιςτεί ςτθ Διοικθτικι Ρεριφζρεια τθσ χϊρασ που ζχει επιλζξει, και ςε πάροχο κατάρτιςθσ
τθσ επιλογισ του, από αυτοφσ που περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο Ραρόχων.
Μζςω τθσ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ, ο πάροχοσ κατάρτιςθσ κα πλθρωκεί για τισ
υπθρεςίεσ που κα παράςχει προσ τον ωφελοφμενο άνεργο.
Μεταξφ του παρόχου κατάρτιςθσ, τθσ επιχείρθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ και του καταρτιηόμενου
υπογράφεται τριμερισ ςφμβαςθ ςτθν οποία επιςυνάπτεται ωσ Ραράρτθμα αυτισ ο «Κϊδικασ
Δεοντολογίασ». Τόςο ςτθ ςφμβαςθ όςο και ςτο Ραράρτθμα αυτισ, προςδιορίηονται οι βαςικζσ
αρχζσ και οι όροι που διζπουν τθν ςυνεργαςία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και για τθν οποία
εκατζρωκεν οι ςυμβαλλόμενοι ζχουν λάβει γνϊςθ.
Ο Ο.Α.Ε.Δ καταβάλλει ςτουσ ωφελοφμενουσ που καταρτίςτθκαν το εκπαιδευτικό επίδομα
τμθματικά ςε 3 δόςεισ, ενϊ καταβάλλει τμθματικά ςε 2 δόςεισ, το αντίτιμο των επιταγϊν
κατάρτιςθσ προσ τουσ παρόχουσ, ωσ αμοιβι για τισ υπθρεςίεσ που παρείχαν, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 8 ςτθν παροφςα.
Οι όροι υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ επιταγϊν ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ, οι όροι και οι
προχποκζςεισ για τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Δράςθσ από τον Ο.Α.Ε.Δ και
τθν πλθρωμι των ενδιαφερομζνων από τον Ο.Α.Ε.Δ, αναφζρονται ςτθν παροφςα.

1.3.7 Ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων
Πλθ θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων για τθ Δράςθ αλλά και θ διαχείριςθ των κεμάτων που
κα προκφψουν κατά τθν υλοποίθςι τθσ, κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, μζςα
από τθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr

1.3.8 Διάρκεια τθσ Δράςθσ
Θ υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι και τθν 31 Δεκεμβρίου 2015
(φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) .

1.3.9 Ρροχπολογιςμόσ – Γεωγραφικι Κατανομι Ρόρων
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκπαιδευτικϊν
επιδομάτων) δεν κα υπερβεί το ποςό των ςαράντα πζντε εκατομμυρίων ευρϊ (45.000.000,00
€).
Το κόςτοσ τθσ κατάρτιςθσ και των ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν κακορίηεται ςτο ςυνολικό ποςό
των € 3.302 ανά ωφελοφμενο, το οποίο αναλφεται ςε € 3,175 ανά ϊρα ανά ωφελοφμενο
ςυπεριλαμβανομζνων και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, όπωσ αναλφονται ςτον όρο 6.2.2 τθσ
παροφςασ.
Το κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ κακορίηεται ςτο ςυνολικό ποςό των € 3.120,00 ανά
ωφελοφμενο, το οποίο αναλφεται ςε € 3,00 ανά ϊρα ανά ωφελοφμενο.
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Ο προχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ αποτελεί 100% δθμόςια δαπάνθ και χρθματοδοτείται από το
Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», με πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο).
Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ κατανομι του προχπολογιςμοφ ανά
Ρεριφζρεια όπου κα υλοποιθκεί θ παροφςα Δράςθ.

Διοικθτικι

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ.44.954.000
Κατανομι ανα περιφζρεια
Ρεριφζρεια Σφγκλιςθσ
Ανατ. Μακεδονία Κράκθ:
Κεςςαλία:
Ιπειροσ:
Λόνια Νθςιά:
Δυτικι Ελλάδα:
Ρελοπόννθςοσ:
Βόρειο Αιγαίο:
Κριτθ:

Ρρουπολογιςμόσ
6.608.238
6.608.238
5.214.664
2.202.746
8.541.260
4.495.400
3.596.320
7.687.134

Ενδεικτικόσ αρικμόσ οφελουμζνων
1029
1029
812
343
1330
700
560
1197

44.954.000

7.000

ΣΥΝΟΛΑ

Σε Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ, ςτισ οποίεσ δεν κα υπάρξει εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από
υποψθφίουσ ωφελοφμενουσ ι παρόχουσ κατάρτιςθσ, θ Δράςθ δεν κα υλοποιθκεί. Θ
χρθματοδοτικι κατανομι του παραπάνω πίνακα δφναται να τροποποιθκεί, προκειμζνου να
εξαςφαλιςτεί θ υλοποίθςθ του ςυνόλου τθσ Δράςθσ.

1.3.10 Γενικοί όροι
i.
ii.

iii.

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικοί για όςουσ ςυμμετζχουν με οποιονδιποτε
τρόπο και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο ι διαδικαςία τθσ Δράςθσ αυτισ.
Θ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα Δράςθ και ςτισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα
πρόςκλθςθ, ςυνεπάγεται τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι του ςυνόλου των όρων
αυτισ.
Θ υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςε Μθτρϊο τθσ παροφςασ ςυνιςτά εξουςιοδότθςθ προσ
τον Ο.Α.Ε.Δ. (Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ), για τθν περαιτζρω επεξεργαςία *από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ+ των προςωπικϊν δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
ευαίςκθτων, που τθροφνται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ προγράμματοσ, για
το ςκοπό εξαγωγισ ςτατιςτικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο τθσ διενζργειασ ερευνϊν και τθσ
εκπόνθςθσ μελετϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ Δράςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ ο αιτϊν ζχει τα
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iv.
v.
vi.

vii.

viii.

ix.
x.
xi.

xii.

xiii.

xiv.
xv.

xvi.

δικαιϊματα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ και αντίρρθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
άρκρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.
Επιςθμαίνεται ότι θ «Αίτθςθ ςυμμετοχισ» επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.
Οι άνεργοι, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων ζχουν αποκλειςτικά τα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ, που ορίηονται ςτθν παροφςα.
Οι Ράροχοι Κατάρτιςθσ, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ραρόχων υπζχουν κζςθ και ζχουν
τισ υποχρεϊςεισ του «Αναδόχου/Ραρόχου», και ζχουν αποκλειςτικά τα δικαιϊματα που
ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και ςυμπλθρωματικά ςτθν με αρικμό
1.5188/οικ3.968/15.4.11 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. , κα είναι υπεφκυνοσ για τθ διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ εφαρμογισ
www.voucher.gov.gr με το webservice του, για τθ ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων των ανζργων
οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα ανεργίασ του και αποτελοφν τουσ εν δυνάμει
ωφελοφμενουσ τθσ πράξθσ κακϊσ και για τθ διενζργεια επιτόπιων ελζγχων.
Για τισ ανάγκεσ τθσ Δράςθσ κα ςυγκροτθκεί και κα τθρείται Μθτρϊο Ωφελουμζνων βάςει
του Νόμου 2472/97. Κάκε ωφελοφμενοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ και
αντίρρθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. κα διενεργεί ελζγχουσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παροφςα.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. κα εξαςφαλίςει ότι κα γίνουν οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και
δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ κατάρτιςθσ απαλλάςςεται από ΦΡΑ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ περ. ιβ) τθσ παρ.1 του άρκρου 22 του Ν. 2859/2000 (Κϊδικασ ΦΡΑ), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Θ πρακτικι άςκθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα, ςτισ οποίεσ
δεν ςυμμετζχει άμεςα ι ζμεςα το Ελλθνικό Δθμόςιο και οι οποίεσ για τθν πρόςλθψθ του
προςωπικοφ τουσ δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Ν.2190/1994 όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Οι προκεςμίεσ τθσ παροφςασ, δφνανται να τροποποιοφνται μονομερϊσ μόνο από τον
Ο.Α.Ε.Δ., οπότε θ τυχόν τροποποίθςθ τουσ κα δθμοςιεφεται ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα
http://www.voucher.gov.gr. Και ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ
H ςυμμόρφωςθ με τισ κατευκφνςεισ και οδθγίεσ που κα καταχωροφνται από τον ΟΑΕΔ
ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, είναι υποχρεωτικι.
Οι υποψιφιοι και οι ωφελοφμενοι με δικι τουσ φροντίδα και επιμζλεια λαμβάνουν γνϊςθ
για κάκε κζμα ςχετικό με τθ Δράςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ αυτισ, τθν οποία χρθςιμοποιοφν
για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ. Ο Ο.Α.Ε.Δ δεν υποχρεοφται
να ενθμερϊνει με οποιονδιποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφωσ, κλπ) τουσ ενδιαφερόμενουσ,
οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνϊςθ των κατευκφνςεων και οδθγιϊν με δικι τουσ
φροντίδα και επιμζλεια, από τθν ειδικι ιςτοςελίδα
Οι πάροχοι κατάρτιςθσ οφείλουν να τθροφν ςτο αρχείο τουσ φάκελο τθσ Δράςθσ με όλα τα
αποδεικτικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν υλοποίθςι τθσ, κακϊσ και για τισ ενζργειεσ
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δθμοςιότθτασ που αναλαμβάνουν, κατ' ελάχιςτον μζχρι το τζλοσ του 2023, τον οποίο
οφείλουν να ζχουν διακζςιμο ςε περίπτωςθ ελζγχου.
xvii. Οι πλθρωμζσ που προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ (ςε ωφελοφμενουσ
και παρόχουσ κατάρτιςθσ) κα καταβλθκοφν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν
εξαςφαλιςτεί οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ.
xviii. Οι πάροχοι κατάρτιςθσ υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊνουν και να υποβάλλουν θλεκτρονικά
ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Ρρόνοιασ ΣΕΡΕ-Ο.Α.Ε.Δ. -ΛΚΑ-ΕΤΑΜ, με τθν ονομαςία «ΕΓΑΝΘ», τα προβλεπόμενα ζντυπα
που αφοροφν τθν υλοποίθςθ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 28153/126/20.08.2013 (ΦΕΚ
2163/Β/30.08.2013) Απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Ρρόνοιασ, όπωσ ιςχφει.

2 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΘΤΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Δράςθ και επομζνωσ δικαίωμα υποβολισ «Αίτθςθσ Συμμετοχισ»
για εγγραφι ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων που κα ςυγκροτιςει ο Ο.Α.Ε.Δ., ζχουν άνεργοι
απόφοιτοι ΡΑΝ/ΜΙΩΝ ι ΤΕΙ οι οποίοι πρζπει να ζχουν γεννθκεί μετά τθν 01.01.1985.
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ζχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτθςθ ςυμμετοχισ ςε μια μόνο Διοικθτικι
Ρεριφζρεια. Επιςθμαίνεται ότι δεν επιτρζπεται θ εκ των υςτζρων αλλαγι Διοικθτικισ
Ρεριφζρειασ.
Οι άνεργοι δεν επιτρζπεται να παρακολουκοφν ι να ζχουν παρακολουκιςει άλλο
ςυγχρθματοδοτοφμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτιςθσ κατά το τελευταίο δίμθνο που
προθγείται τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ.
Πςοι υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ και δεν πλθροφν τουσ παραπάνω όρουσ κα
απορρίπτονται και δεν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθ διαδικαςία επιλογισ και εγγραφισ ςτο
Μθτρϊο Ωφελουμζνων.
Οι παρακάτω πρόςκετοι όροι ιςχφουν για τουσ ανζργουσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν,
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ:
α.
Αςυμβίβαςτο μεταξφ επιδόματοσ ανεργίασ και εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ: Για όςο
χρόνο διαρκεί θ κατάρτιςθ επιδοτοφμενων ανζργων, αναςτζλλεται θ καταβολι του
επιδόματοσ ανεργίασ από τον Ο.Α.Ε.Δ., ενϊ το χρονικό διάςτθμα τθσ κατάρτιςθσ
ςυνυπολογίηεται ςτο χρόνο επιδότθςθσ τθσ ανεργίασ τουσ.
Θ θμερομθνία ζναρξθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ αποτελεί θμερομθνία αναςτολισ
του επιδόματοσ ανεργίασ, το οποίο οι ωφελοφμενοι δικαιοφνται να ςυνεχίςουν να
λαμβάνουν από τθν επομζνθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτό.
β.
Οι άνεργοι, που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ωφελοφμενων κα πρζπει να είναι
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εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ. κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτό, ςφμφωνα με τθν
παροφςα.
Σε περίπτωςθ που ωφελοφμενοσ απολζςει τθν ιδιότθτα του εγγεγραμμζνου ανζργου ςτα
μθτρϊα ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδιποτε ςτιγμι από τθν θμζρα ενεργοποίθςθσ τθσ
επιταγισ κατάρτιςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμμετοχισ του ςτο πρόγραμμα
κατάρτιςθσ, διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μθτρϊο Ωφελουμζνων και θ επιταγι
κατάρτιςισ του ακυρϊνεται εισ ολόκλθρον ι μζροσ αυτισ, εφόςον ζχει ιδθ εκδοκεί. Για δε
τισ πλιρωμζσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.8.1 , εδάφιο Η.

2.2 Υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ - Δικαιολογθτικϊν.
Κάκε ενδιαφερόμενοσ για να εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων και να ςυμμετζχει ςτθν
παροφςα Δράςθ πρζπει:
Α. Να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει ςε θλεκτρονικι μορφι, μζςω διαδικτφου, ςτθν ειδικι
ιςτοςελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τθ φόρμα «Αίτθςθ ςυμμετοχισ». Εφιςτάται θ
προςοχι των ανζργων ςτθ ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων πεδίων τθσ Αίτθςθσ
ςυμμετοχισ. Σθμειϊνεται ότι θ «Αίτθςθ ςυμμετοχισ» επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ και ότι
δεν κα δίνεται θ δυνατότθτα διόρκωςθσ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ μετά τθν
υποβολι αυτισ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ.
Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ, το πλθροφοριακό ςφςτθμα των επιταγϊν ειςόδου
ςτθν αγορά εργαςίασ, ελζγχει αυτόματα τα ατομικά ςτοιχεία του αιτοφντοσ, μζςω του
Μθτρϊου ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ. και ςε περίπτωςθ μθ ταυτοποίθςθσ τουσ, δεν επιτρζπει τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ.
Πςα κριτιρια δεν δφνανται να διαςταυρωκοφν θλεκτρονικά, κα πιςτοποιοφνται από
δικαιολογθτικά που κα υποβάλλουν οι ωφελοφμενοι-κάτοχοι των επιταγϊν ειςόδου ςτθν
αγορά εργαςίασ ςτουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ, τουσ οποίουσ κα επιλζξουν, μετά από αίτθμα των
τελευταίων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 3.3 τθσ παροφςασ.
Τα δικαιολογθτικά αυτά, ανεξαρτιτωσ ομάδασ ωφελουμζνων, κα πρζπει να
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία που ο ενδιαφερόμενοσ ζχει ςυμπλθρϊςει ςτθν
αίτθςθ ςυμμετοχισ του για εκείνα τα πεδία (κριτιρια επιλογισ) που δεν ελζγχονται
αυτόματα από το Μθτρϊο Ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ. (ειςοδθματικά κριτιρια και Βακμόσ Ρτυχίου).
Απορρίπτεται ι/και ακυρϊνεται θ επιταγι κατάρτιςθσ Ωφελοφμενου που κα εντοπιςκεί να
ζχει δθλϊςει ψευδι ςτοιχεία. Οι Ωφελοφμενοι αυτοί καταγράφονται ςε διακριτό Μθτρϊο και
αποκλείονται από τθ δυνατότθτα εγγραφισ ςε Μθτρϊο Ωφελουμζνων για ςυμμετοχι ςε
Δράςθ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ για ζνα χρόνο.
Επίςθσ, ο ωφελοφμενοσ, οφείλει να δθλϊςει τα ςτοιχεία του Τραπεηικοφ του λογαριαςμοφ
(IBAN), κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςισ του. Στο λογαριαςμό αυτό, ςτον οποίο κα
καταβλθκεί από τον Ο.Α.Ε.Δ το εκπαιδευτικό επίδομα, ο ωφελοφμενοσ πρζπει να είναι είτε ο
αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ είτε πρϊτοσ δικαιοφχοσ ςε περίπτωςθ κοινοφ λογαριαςμοφ.
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Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό τθσ υποβολισ τθσ αίτθςισ του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό
Αρικμό Υποβολισ Αίτθςθσ Συμμετοχισ» (ΚΑΥΑΣ), κακϊσ και τθν ακριβι θμερομθνία και ϊρα
υποβολισ τθσ. Ο κωδικόσ ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικόσ για κάκε αίτθςθ ςυμμετοχισ, χορθγείται
αυτόματα από το οικείο μθχανογραφικό ςφςτθμα με τθν υποβολι τθσ, αποτελεί το
αποδεικτικό τθσ υποβολισ τθσ και χρθςιμοποιείται αντί για το ονοματεπϊνυμο του αιτοφντοσ
ςε όλα τα ζγγραφα (Μθτρϊα, πίνακεσ, επιταγι κατάρτιςθσ, κ.ά.) που δθμοςιεφονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ.
Σθμειϊνεται ότι θ αίτθςθ υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

2.3 Κριτιρια επιλογισ – Μοριοδότθςθ
Θ επιλογι των ανζργων και θ εγγραφι τουσ ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων κα γίνει με μοριοδότθςθ,
βάςει κριτθρίων. Τα κριτιρια μοριοδότθςθσ είναι τα ακόλουκα
1. Βακμόσ Κτιςθσ Ρτυχίου.
2. Θλικία υποψθφίου.
3. Ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα ατομικό ι/και ςυηφγου (Διαχ/κο ζτοσ 2013, οικονομικό
ζτοσ 2014)
4. Χρόνοσ ανεργίασ
Θ μζγιςτθ προβλεπόμενθ μοριοδότθςθ για κάκε αιτοφντα είναι τα 120 μόρια, θ βαρφτθτα των
οποίων ανά κριτιριο παρουςιάηεται παρακάτω.
Σθμειϊνεται ότι Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρκρο 30, παρ.1, οι
«κάτοχοι άδειασ αςκήςεωσ επαγγζλματοσ, αςφαλιςμζνοι ή μη ςε οικεία αςφαλιςτικά ταμεία, που δεν
αςκοφν ελευθζριο ή άλλο επάγγελμα, μποροφν να εγγράφονται ωσ άνεργοι ςτο μητρώο ανζργων του
ΟΑΕΔ».
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Ρίνακασ 1: Μοριοδότθςθ κριτθρίων επιλογισ ωφελουμζνων για τθν επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ

Α/Α

ΚΙΤΘΙΟ ΕΡΙΛΟΓΘΣ

Διάρκεια ςυνεχόμενθσ
ανεργίασ
(Μζγιςτοσ βακμόσ: 39
μόρια)
1

2

3

Σθμ. Για τθν μοριοδότθςθ τθσ
ανεργίασ κα υπολογιςκεί ωσ
καταλθκτικι θμερομθνία του
διαςτιματοσ ανεργίασ θ
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων

Θλικία υποψθφίου
(Μζγιςτοσ βακμόσ: 21 μόρια)
Ετιςιο φορολογθτζο
ειςόδθμα ατομικό ι/και
ςυηφγου (Ειςοδιματα του
2013)
(Μζγιςτοσ βακμόσ: 30 μόρια)
Τα μόρια αυτοφ του κριτθρίου
υπολογίηονται με δφο δεκαδικά
ψθφία

4

Βακμόσ Κτιςθσ Ρτυχίου
(Μζγιςτοσ βακμόσ: 30 μόρια)

ΑΝΑΛΥΣΘ
ΚΙΤΘΙΟΥ ΕΡΙΛΟΓΘΣ

Από 0 ζωσ 6 μινεσ

7-12 μινεσ

13 μινεσ και άνω

Μζχρι 26 ετϊν
Άνω των 26 ετϊν – 29
ετϊν

ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘ
ΚΙΤΘΙΟΥ
ΕΡΙΛΟΓΘΣ

1 μόριο για κάκε πλιρθ μινα
ανεργίασ ζωσ και τον ζκτο (6ο)
μινα ανεργίασ με μζγιςτο τα 6
μόρια
6 μόρια +1,5 μόριο για κάκε
πλιρθ μινα ανεργίασ από τον
ζβδομο ζωσ και τον δωδζκατο
μινα ανεργίασ με μζγιςτο τα 15
μόρια
15 μόρια + 2 μόρια για κάκε
πλιρθ μινα ανεργίασ από το
δζκατο τρίτο μινα ανεργίασ και
άνω με μζγιςτο τα 39 μόρια
21
11

0 - 12.000€

30 Μόρια

12.001 - 18.000€

15 Μόρια

18.001 € και άνω

0

Καλϊσ

0

Λίαν Καλϊσ

15

Αριςτα

30

Ωσ ατομικό ειςόδθμα νοείται το ειςόδθμα του υπόχρεου, ςε περίπτωςθ που υποβάλει μόνοσ του
φορολογικι διλωςθ (π.χ άγαμοσ, μονογονζασ, διαηευγμζνοσ)
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Ωσ οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ειςόδθμα του υπόχρεου, τθσ ςυηφγου του και των
εξαρτϊμενων μελϊν του. Ωσ εξαρτϊμενα μζλθ κεωροφνται τα άτομα που ορίηονται ςτο άρκρο 11
του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.
Το ειςόδθμα ωσ μοριοδοτοφμενο κριτιριο προκφπτει από το δθλωκζν ειςόδθμα του οικονομικοφ
ζτουσ 2014 (ειςδιματα ζτουσ 2013).

2.4 Διαδικαςία επιλογισ – Κατάρτιςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων
Μετά τθ λιξθ των ωσ άνω προκεςμιϊν, ο Ο.Α.Ε.Δ προβαίνει ςτθ διαδικαςία επιλογισ των
ωφελουμζνων και ζκδοςθσ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων, θ οποία περιλαμβάνει κατά ςειρά τα
εξισ:
Α) Ζλεγχο των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ των ανζργων για να διαπιςτωκεί εάν είναι
επιλζξιμοι ι όχι.
Ο ζλεγχοσ κα πραγματοποιθκεί αυτόματα από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα των επιταγϊν
ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ, με τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων τθσ Αίτθςθσ, με τα
αντίςτοιχα ςτοιχεία, που τθροφνται ςτα Μθτρϊα ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ. Πςα κριτιρια δεν
δφναται να διαςταυρωκοφν θλεκτρονικά, κα πιςτοποιοφνται από δικαιολογθτικά που κα
υποβάλλουν οι ωφελοφμενοι - κάτοχοι των επιταγϊν ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ ςτον
πάροχο κατάρτιςθσ που κα ζχουν επιλζξει.
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ αναντιςτοιχίασ μεταξφ των δθλωκζντων ςτοιχείων ςτθν
αίτθςθ ςυμμετοχισ και των ςτοιχείων των δικαιολογθτικϊν απορρίπτεται θ αίτθςθ.
Πςοι δεν υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι ςε περίπτωςθ, που κατά τον ζλεγχο από τουσ
παρόχουσ κατάρτιςθσ διαπιςτωκεί ότι τα δικαιολογθτικά είναι ελλιπι ι μθ ευανάγνωςτα και
δυςδιάκριτα και δεν προκφπτουν με ςαφινεια και κακαρότθτα τα δθλωκζντα ςτοιχεία, ο
υποψιφιοσ κα απορρίπτεται και δεν κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Μθτρϊο Ωφελουμζνων.
Εάν κατά τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ από τον Ο.Α.Ε.Δ. διαπιςτωκοφν παραλείψεισ ο
ωφελοφμενοσ διαγράφεται από το Μθτρϊο Ωφελουμζνων και ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ δεν
αποηθμιϊνεται.
Για όςουσ ανζργουσ κρικοφν επιλζξιμοι από τον ζλεγχο επιλεξιμότθτασ ακολουκεί:
Β) Βακμολόγθςθ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα κριτιρια του κεφαλαίου 2.3.
Θ βακμολόγθςθ αφορά το ςφνολο των αιτοφντων που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςφμφωνα
με τθν παροφςα και γίνεται αυτόματα από το πλθροφοριακό ςφςτθμα του ςυςτιματοσ
επιταγϊν ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ.
Θ βακμολόγθςθ γίνεται με μοριοδότθςθ βάςει των ςτοιχείων που κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει
δθλϊςει ςτθν Αίτθςθ Συμμετοχισ του, μετά και από αυτόματο ζλεγχο των ςτοιχείων του
(ανεργία, ειςόδθμα)
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Σε περίπτωςθ ιςοβακμιϊν κατά τθ μοριοδότθςθ, προθγοφνται οι υποψιφιοι που ζχουν
ςυγκεντρϊςει περιςςότερα μόρια ςτο πρϊτο κριτιριο και αν αυτά ςυμπίπτουν, ςτο δεφτερο
και ςτα επόμενα κατά τθ ςειρά κριτιρια που τίκενται ςτον Ρίνακα 1.
Αν και πάλι παρουςιάηεται ιςοβακμία, επιλζγονται όλοι οι ιςοβακμοφντεσ. Σε περίπτωςθ
που υπερβοφν τον εγκεκριμζνο αρικμό των 7000 θ επιλογι κα γίνει με κλιρωςθ.
Γ)
Κατάρτιςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων
Το Μθτρϊο Ωφελουμζνων ςυγκροτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ και ζχει τθ μορφι πινάκων κατάταξθσ
κατά φκίνουςα ςειρά, ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια. Στουσ πίνακεσ αυτοφσ αποτυπϊνεται θ τελικι
κατάταξθ των επιλεγζντων, αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ και το
πλικοσ των αιτιςεων των ωφελουμζνων ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια. Οι πίνακεσ κατάταξθσ του
Μθτρϊου Ωφελουμζνων περιλαμβάνουν:
τουσ επιλεγζντεσ ωφελοφμενουσ , που δικαιοφνται να λάβουν επιταγζσ κατάρτιςθσ
και ανζρχονται ςυνολικά ςε 7.000 άτομα., με τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ υποβολισ των
αντίςτοιχων Αιτιςεων Συμμετοχισ (Κ.Α.Υ.ΑΣ.).
τουσ επιλαχόντεσ, που κα αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό ζωσ 50% του αρικμοφ των
επιλεγζντων ωφελοφμενων ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια. Οι επιλαχόντεσ εμφανίηονται
επίςθσ με τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ υποβολισ των αντίςτοιχων Αιτιςεων Συμμετοχισ
(Κ.Α.Υ.ΑΣ.).
Θ γνωςτοποίθςθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ γίνεται ςφμφωνα με τουσ
όρουσ του κεφαλαίου 2.6 τθσ παροφςασ.
Δ) Διαδικαςία υποβολισ αντιρριςεων
Οι μθ επιλεγζντεσ ωφελοφμενοι ζχουν το δικαίωμα υποβολισ αντιρριςεων εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθσ δθμοςιεφςεωσ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων. Οι
αντιρριςεισ κατατίκενται εγγράφωσ ςτον Ο.Α.Ε.Δ. υπόψθ αρμόδιασ τριμελοφσ επιτροπισ, θ
οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Διοικθτι του Ο.Α.Ε.Δ. και θ οποία αποφαίνεται ςε πρϊτο
και τελευταίο βακμό επί των αντιρριςεων. Θ επιτροπι εξετάηει κατά πρϊτον το εμπρόκεςμο και
εν ςυνεχεία το βάςιμο των αντιρριςεων, εκδίδει δε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθν οποία
κοινοποιεί με κάκε πρόςφορο μζςο ςτον αιτοφντα τισ αντιρριςεισ. Θ επιτροπι δφναται να
ηθτιςει διευκρινιςεισ από τον αιτοφντα και γενικϊσ να ενεργιςει οτιδιποτε απαιτείται
προκειμζνου να αξιολογιςει τουσ ιςχυριςμοφσ του αιτοφντα. Θ επιτροπι πρζπει να αποφανκεί
επί των αντιρριςεων, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν άςκθςι τουσ.

2.5 Διαγραφι Ωφελοφμενου - Τροποποίθςθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων
Σε περίπτωςθ διαγραφισ ωφελουμζνου από πίνακα κατάταξθσ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων, τθ
κζςθ του λαμβάνει ο πρϊτοσ επιλαχϊν, οπότε και τροποποιείται το Μθτρϊο με τθν κατάρτιςθ
νζου πίνακα ωφελουμζνων ςτθν αντίςτοιχθ Διοικθτικι Ρεριφζρεια εφόςον θ ολοκλιρωςθ τθσ
Δράςθσ είναι εφικτι εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ.
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Διαγραφι ωφελουμζνου από το Μθτρϊο γίνεται ςε περίπτωςθ απϊλειασ δικαιϊματοσ
ενίςχυςθσ ι και ακφρωςθσ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα.
Ο ωφελοφμενοσ χάνει το δικαίωμα τθσ ενίςχυςθσ και διαγράφεται από το Μθτρϊο
Ωφελουμζνων, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
i. Εάν από τα δικαιολογθτικά που κα υποβάλει ο ωφελοφμενοσ ςτον πάροχο κατάρτιςθσ,
διαπιςτωκεί ότι δεν τεκμθριϊνονται τα ςτοιχεία που ζχει δθλϊςει κατά τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ του ςτθ Δράςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο πάροχοσ κατάρτιςθσ
ενθμερϊνει το Ο.Α.Ε.Δ. μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ και ο υποψιφιοσ διαγράφεται
αυτόματα από το Μθτρϊο Ωφελουμζνων.
ii. Εάν ο ωφελοφμενοσ υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουςιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κεωρθτικισ
– πρακτικισ κατάρτιςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ.
iii. Εάν ο ωφελοφμενοσ δεν ενεργοποιιςει τθν επιταγι κατάρτιςθσ εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ
προκεςμίασ.

2.6 Δθμοςιοποίθςθ Μθτρϊου Ωφελουμζνων - Ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων
Αμζςωσ μετά τθ ςυγκρότθςθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων δθμοςιεφονται οι πίνακεσ κατάταξθσ
των ωφελουμζνων ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, για τθν ενθμζρωςθ των
ενδιαφερομζνων.
Οι πίνακεσ κατάταξθσ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τουσ κωδικοφσ
ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομζνων.
Πςοι ζχουν υποβάλει αίτθςθ ςυμμετοχισ ενθμερϊνονται για τθν εγγραφι τουσ ι μθ ςτο Μθτρϊο
Ωφελουμζνων με δικι τουσ φροντίδα και επιμζλεια παρακολουκϊντασ τθν ειδικι ιςτοςελίδα
http://www.voucher.gov.gr.

3 ΡΑΟΧΟΙ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ - ΜΘΤΩΟ ΡΑΟΧΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
3.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Ραρόχων και επομζνωσ δικαίωμα υποβολισ «Αίτθςθσ
Συμμετοχισ» για εγγραφι ςτο Μθτρϊο Ραρόχων που κα ςυγκροτιςει ο Ο.Α.Ε.Δ ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ζχει:
Α) Κάκε αδειοδοτθμζνοσ ωσ Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 ι Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ
Επιπζδου 2, πάροχοσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και κάκε πάροχοσ ο οποίοσ
ςφμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Κ, περιπτ. Κ15, αρικμ. 5 και ςφμφωνα με το Ν.4111/2013,
άρκρο 30, παρ. 36, νοείται ωσ Κζντρο Διά Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 1 και Κζντρο Διά Βίου
Μάκθςθσ Επιπζδου 2
B) Οι Ράροχοι Κατάρτιςθσ πρζπει να ςυμμετζχουν ςτο Μθτρϊο Ραρόχων ςε Κοινοπραξία με
τουλάχιςτον ζναν Ράροχο Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν ςτθ Διοικθτικι Ρεριφζρεια
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχουν. Κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ και κάκε
Ράροχοσ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςε περιςςότερεσ από μία
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Κοινοπραξίεσ. Κάκε Κοινοπραξία μπορεί να ςυμμετζχει ςε ζωσ δφο (2) Διοικθτικζσ
Ρεριφζρειεσ, πρζπει δε να διακζτει τουλάχιςτον μία ιδιόκτθτθ Δομι (Κεντρικι Δομι ι
παράρτθμα) ςτθν Διοικθτικι Ρεριφζρεια που δθλϊνουν ότι κα δραςτθριοποιθκοφν.
Οι πάροχοι κατάρτιςθσ, μζλθ τθσ Κοινοπραξίασ, πρζπει να διακζτουν ςωρευτικά
αποδεδειγμζνθ εμπειρία φψουσ 1.200.000€ από υλοποίθςθ προγραμμάτων εγγυθμζνθσ
απαςχόλθςθσ ι και από υλοποίθςθ ζργων επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ από τθν
01/01/2009 ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ.
Θ εμπειρία για τα προγράμματα εγγυθμζνθσ απαςχόλθςθσ αποδεικνφεται από ςχετικζσ
Βεβαιϊςεισ Διλωςθσ Οριςτικισ Ραραλαβισ Ζργου/Υποζργου ι Βεβαιϊςεισ Ολοκλιρωςθσ
Φυςικοφ Αντικειμζνου Υποζργου ι Αποφάςεισ Αναπροςαρμογισ εγκρικζντοσ φυςικοφ
αντικειμζνου και εγκρικζντοσ κόςτουσ, τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ (Ε.Υ.Ε)
Συγχρθματοδοτοφμενων Ενεργειϊν από το Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ. Σε περίπτωςθ που για τεχνικοφσ λόγουσ δεν είναι δυνατι θ εγκαιρθ
προςκόμιςθ των ανωτζρω , γίνονται δεκτά τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν του Αναδόχου
προσ τθν Ανακζτουςα αρχι (Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ). Πλα
τα παραπάνω κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ προςκόμιςθσ τιμολογίων (προςωρινά), οι απαραίτθτεσ
βεβαιϊςεισ κα πρζπει να προςκομίηονται κατά τθν αίτθςθ του παρόχου, ςτο ςτάδιο τθσ
καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του αντιτίμου των επιταγϊν είςοδου ςτθν αγορά εργαςίασ. Σε
περίπτωςθ που δεν προςκομιςκοφν κα ακυρϊνονται οι επιταγζσ Κατάρτιςθσ.
Θ εμπειρία για τα προγράμματα που υλοποιοφνται με το ςφςτθμα επιταγισ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ (training voucher) ςτο πλαίςιο του ΕΡΑΝΑΔ αποδεικνφεται από τον αρικμό των
ενεργοποιθμζνων επιταγϊν κατάρτιςθσ οι οποίεσ ζχουν ενταχκεί ςε τμιματα κατάρτιςθσ. Για
τισ προςκλιςεισ που υλοποιοφνται μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ www.voucher.gov.gr θ
εμπειρία κα αναηθτθκεί από τον ΟΑΕΔ απευκείασ από το πλθροφοριακό ςφςτθμα
voucher.gov.gr. Για λοιπζσ προςκλιςεισ, κα πρζπει να προςκομιςτοφν ςχετικζσ βεβαιϊςεισ
από τουσ Δικαιοφχουσ των ζργων.
Γ) Κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ κα πρζπει ςτθ δομι που κα πραγματοποιθκεί θ κατάρτιςθ να ζχει
εξαςφαλίςει προςβαςιμότθτα ςε ΑΜΕΑ, ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)
«Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ του Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ». Ειδικότερα για τα ΚΔΒΜ1
απαιτείται να υποβλθκεί ακριβζσ αντίγραφο τθσ πιςτοποίθςθσ από ΕΟΡΡΕΡ για πρόςβαςθ
των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. Το ίδιο ιςχφει για όλα τα μζλθ – παρόχουσ, ςε περίπτωςθ
Κ/Ξ.
Δ) Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ ο οποίοσ είναι ο Leader τθσ Κοινοπραξίασ, πρζπει να διακζτει
τουλάχιςτον 6 άτομα προςωπικό κατά μζςο όρο τθν τελευταία τριετία, (ζτθ 2012, 2013,
2014), όπωσ αποδεικνφεται από τισ Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ. Εξ αυτϊν τουλάχιςτον το
20% να είναι απόφοιτοι ΡΑΝ/ΜΛΩΝ - ΤΕΛ.
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Ε) Ωσ Ράροχοι ΣΥΥ νοοφνται οι εταιρείεσ ι ενϊςεισ εταιρειϊν οι οποίεσ βάςει του καταςτατικοφ
τουσ παρζχουν ΚΑΛ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι
εταιρείεσ αυτζσ κα πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ και εμπειρία ςε ζργα και
δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (τόςο ςτον Λδιωτικό όςο
και ςτο Δθμόςιο τομζα) .
Αυτι θ εμπειρία κα πρζπει να αποδεικνφεται ,τθν τελευταία τουλάχιςτον τριετία, με ζνα
κφκλο εργαςιϊν φψουσ τουλάχιςτον 300.000 ευρϊ κατ’ ζτοσ ( ιςολογιςμοί ετϊν 2011-12-13).
Επίςθσ κα πρζπει να διακζτουν επαρκζσ, εξειδικευμζνο προςωπικό, 6 άτομα κατά ΜΟ τθν
τελευταία τριετία εκ των οποίων τουλάχιςτον το 20% πτυχιοφχοι ΡΑΝ/ΜΛΩΝ /ΤΕΛ.
Project Manager Για τισ ανάγκεσ του Εργου, θ Κ/Ξ κα πρζπει να ςυνεργαςκεί, για τθν κζςθ
του Project Manager τθσ Συμβουλευτικισ με μζλθ ΔΕΡ που ζχουν εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ
ςχετικϊν ζργων.
ΣΤ) Τα ςτοιχεία που πρζπει να δθλϊνονται από τθν Κ/ΞΛΑ είναι:
α) Α.Φ.Μ τθσ Κ/Ξσ β) Αρικμόσ Μθτρϊου ΓΕΜΘ τθσ Κ/Ξσ γ) Το εκ των κοινοπρακτοφντων
Μελϊν το οποίο ορίηεται ωσ Leader δ) Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ τθσ Κ/Ξσ ε) Τα
Κοινοπρακτοφντα Μζλθ τθσ Κ/Ξσ, Ράροχοι Κατάρτιςθσ ςτ)Τα ςτοιχεία του/ των παρόχων ΣΥΥ
η) Τα ςτοιχεία του Project Manager
Σε ότι αφορά ςτισ πλθρωμζσ τθσ κοινοπραξίασ κα προςκομίηεται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο
αυτισ αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα τόςο τθσ Κ/ΞΛΑΣ όςο και των μελϊν αυτισ,
με ιςχφ τουλάχιςτον δφο μθνϊν.
Υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ενζργειεσ για τθν ζναρξθ ι υλοποίθςθ των προγραμμάτων τθσ
Κ/ΞΙΑΣ κα είναι ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ αυτισ (ο οποίοσ κα προζρχεται από τον Leader)
και όχι τα μζλθ τθσ αυτοτελϊσ.
Τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ είναι υπεφκυνα «εισ ολόκλθρον».
Η) Οι πάροχοι κατάρτιςθσ που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ραρόχων μποροφν να υλοποιιςουν
προγράμματα κατάρτιςθσ αποκλειςτικά ςε πιςτοποιθμζνεσ δομζσ, για το κεωρθτικό μζροσ
τθσ κατάρτιςθσ.Υπάρχει δε θ δυνατότθτα μίςκωςθσ δομισ από τον πάροχο ι τθν Κ/Ξ.
Ειδικά ςε Νθςιά, ςτα οποία δεν υπάρχουν πιςτοποιθμζνεσ δομζσ, οι πάροχοι κατάρτιςθσ του
Μθτρϊου μποροφν να υλοποιιςουν προγράμματα κατάρτιςθσ ςε ςχολικζσ αίκουςεσ που
λειτουργοφν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ με αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ
1999/Β’/15.9.1999) ΚΥΑ, εφόςον αυτζσ παραχωρθκοφν νομίμωσ προσ τοφτο.
Οι παρακάτω πρόςκετοι όροι ιςχφουν για τουσ υποψιφιουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ που
ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ:
i. Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο Ραρόχων τθσ παροφςασ ςυνιςτά ανεπιφφλακτθ
αποδοχι του ςυνόλου των όρων αυτισ.
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ii.

iii.

iv.
v.

vi.

Οι πάροχοι κατάρτιςθσ που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο Ραρόχων υπζχουν κζςθ
και ζχουν τισ υποχρεϊςεισ του «Αναδόχου/Ραρόχου», όπωσ ορίηονται ςτθν
παροφςα
πρόςκλθςθ
και
ςυμπλθρωματικά
ςτθν
με
αρικμό
1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ
Οι όροι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ αποτελοφν υποχρεωτικοφσ και ουςιϊδεισ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, που ςυνάπτεται μεταξφ του ωφελουμζνου, του παρόχου
κατάρτιςθσ και τθσ επιχείρθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ, εφόςον ο Ράροχοσ
Κατάρτιςθσ εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ραρόχων τθσ παροφςασ.
Οι πάροχοι κατάρτιςθσ υποχρεοφνται να επιλζξουν επιχειριςεισ για τθν
υλοποίθςθ τθσ Ρρακτικισ άςκθςθσ, ςφμφωνα με τουσ ορουσ τθσ παροφςασ.
Το μζλοσ του Μθτρϊου Ραρόχων υποχρεοφται για όςο διάςτθμα είναι
εγγεγραμμζνο ςτο Μθτρϊο να πλθροί τισ προχποκζςεισ εγγραφισ του και να
εκπλθρϊνει τισ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κακϊσ και οι
εταιρείεσ ΣΥΥ.
Οι όροι τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ αποτελοφν το υποχρεωτικό και αποκλειςτικό
περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, που ςυνάπτεται μεταξφ του παρόχου κατάρτιςθσ και
του ωφελουμζνου, εφόςον ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ εγγραφεί ςτο Μθτρϊο
Ραρόχων.

3.2 Υποβολι Αίτθςθσ Συμμετοχισ – Εγγραφι ςτο Μθτρϊο Ραρόχων
Κάκε Κοινοπραξία πάροχων κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικισ που ενδιαφζρεται να εγγραφεί ςτο
Μθτρϊο Ραρόχων και να παράςχει ςτουσ ωφελοφμενουσ τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ τθσ
παροφςασ Ρρόςκλθςθσ πρζπει:
i.
Να δθλϊςει τθν Κοινοπραξία και τα μζλθ αυτισ να αιτθκοφν τθν ταυτοποίθςι τουσ μζςω
τθσ ιςτοςελίδασ http://www.voucher.gov.gr ωσ πιςτοποιθμζνα Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ
από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ και να δθμιουργιςουν τον ατομικό τουσ λογαριαςμό (personal
account), ϊςτε να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα να προχωριςουν ςτα επόμενα ςτάδια.
Κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ ταυτοποίθςθσ, το πλθροφοριακό ςφςτθμα των επιταγϊν
κατάρτιςθσ ελζγχει αυτόματα τα ςτοιχεία του παρόχου κατάρτιςθσ ςε ςχζςθ με τα
επίςθμα ςτοιχεία που τθροφνται ςτον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. και ςε περίπτωςθ μθ ταυτοποίθςθσ
τουσ, δεν επιτρζπει τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
ii.
Να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει τθν «Αίτθςθ Συμμετοχισ» θλεκτρονικά ςτθν ειδικι
ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, τθσ οποίασ όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ ςε ειδικι φόρμα δθλϊνουν τα χαρακτθριςτικά τθσ Κ/Ξ.
Στθ ςυνζχεια κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, μζςω του
Leader, ςυμπλθρϊνει «Αίτθςθ Συμμετοχισ» που περιλαμβάνει υποχρεωτικά, για κάκε ζνα
μζλοσ:
Κωδ .Ρρόςκληςησ

02
26 -

ΑΔΑ: 6Ψ3Α4691Ω2-ΩΨΗ

iii.

1. Τα ςτοιχεία του παρόχου κατάρτιςθσ (επωνυμία, διεφκυνςθ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Κωδικόσ
Ε.ΚΕ.ΡΛΣ/ Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ ι αρικμόσ αδείασ Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ)
2. Τα ςτοιχεία του νομίμου εκπροςϊπου του (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, ΑΔΤ, ΑΦΜ,
Δ.Ο.Υ.).
3. Τθ Διοικθτικι Ρεριφζρεια /Ρεριφερειακι Ενότθτα/Διμο όπου ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ
προτίκεται να υλοποιιςει προγράμματα κατάρτιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ.
4. Τθν ιςτοςελίδα που διακζτει ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, τθν οποία και κα ςυνδζςει (link)
ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr
5. Τα ςτοιχεία του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του παρόχου κατάρτιςθσ (IBAN,
υποκατάςτθμα), ςτον οποίο και κα καταβλθκεί θ αμοιβι του από τον Ο.Α.Ε.Δ για τισ
υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που κα παράςχει ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ.
6. Τα ςτοιχεία του παρόχου ΣΥΥ που μετζχουν ςτθν Κ/Ξ
7. Τα ςτοιχεία του Project Manager
Να ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ.

3.2.1 Συνοδευτικά δικαιολογθτικά τθσ υποβολισ αίτθςθσ παρόχου
Κάκε Κ/Ξ που ζχει υποβάλλει αίτθςθ, αποςτζλλει ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία Ο.Α.Ε.Δ.( Δ/νςθ Α3),
εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ
θλεκτρονικισ αίτθςθσ, φάκελο με τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν επιλεξιμότθτα τθσ,
ςφμφωνα με τθν παροφςα, προκειμζνου να ελεγχκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι Ο.Α.Ε.Δ. και
ςτθ ςυνζχεια να εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ραρόχων.
Τα ςτοιχεία αυτά είναι τα εξισ
1. Αποδεικτικό εξαςφάλιςθσ προςβαςιμότθτασ ςε ΑΜΕΑ από ΕΟΡΡΕΡ (για τα ΚΔΒΜ1),
ςφμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ
Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ του Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ
«Σχεδιάηοντασ για Πλουσ».
2. Τισ ςχετικζσ Αναλυτικζσ Ρεριοδικζσ Δθλϊςεισ (ΑΡΔ) από τισ οποίεσ αποδεικνφεται ότι
απαςχολοφν τουλάχιςτον 6 άτομα προςωπικό κατά μζςο όρο τθν τελευταία τριετία,
(2012,2013, 2014) εκ των οποίων τουλάχιςτον το 20% πρζπει να είναι απόφοιτοι ΡΑΝ/ΜΛΩΝ/
-ΤΕΛ
3. Αποδεικτικά ολοκλιρωςθσ ζργων είτε προγραμμάτων εγγυθμζνθσ απαςχόλθςθσ είτε
προγραμμάτων επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ (όπωσ ςτο κεφ.3.1 ορίηεται) με
ςυνολικό οικονομικό αντικείμενο τουλάχιςτον 1.200.000€ (υποβάλλονται τα αποδεικτικά
ολοκλιρωςθσ ζργων για κάκε πάροχο-μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ ϊςτε ακροιςτικά να ζχουν
οικονομικό αντικείμενο τουλάχιςτον 1.200.000€)
4. Αντιςτοιχα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του παρόχου ΣΥΥ ( Καταςτατικό, ΑΡΔ τριετίασ και
αντίςτοιχουσ ιςολογιςμουσ)
5. Αντίςτοιχα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του Project Manager.
6. Να υποβάλλει φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ όλων των μελϊν.
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7. Πτι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο απαιτείται.

3.3 Διαδικαςία Εγγραφισ - Κατάρτιςθ Μθτρϊου Ραρόχων
Ο Ο.Α.Ε.Δ προβαίνει ςτθ διαδικαςία εγγραφισ των υποψθφίων παρόχων ςτο Μθτρϊο Ραρόχων
και τθ ςυγκρότθςθ του Μθτρϊου Ραρόχων , ςφμφωνα με τα παρακάτω:
Α)
Ζλεγχοσ Αιτιςεων Συμμετοχισ – Δθλϊςεων Επιχειριςεων/ Φορζων Ρρακτικισ Άςκθςθσ.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ των παρόχων ο Ο.Α.Ε.Δ.
προβαίνει ςτον ζλεγχο των Αιτιςεων Συμμετοχισ – Δθλϊςεων Επιχειριςεων/ Φορζων
Ρρακτικισ Άςκθςθσ
Ο ζλεγχοσ αφορά ςτθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων των Αιτιςεων Συμμετοχισ – Δθλϊςεων
Επιχειριςεων /Φορζων Ρρακτικισ Άςκθςθσ (επζχει κζςθ ΥΔ) και ςτθν πλθρότθτα των
ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν.
Σε περίπτωςθ αναντιςτοιχίασ μεταξφ των δθλωκζντων ςτοιχείων ςτθν αίτθςθ
ςυμμετοχισ του παρόχου κατάρτιςθσ και των δικαιολογθτικϊν υπεριςχφουν τα ςτοιχεία
των δικαιολογθτικϊν και απορρίπτεται.
Με απόφαςθ Διοικθτι Ο.Α.Ε.Δ. ςυςτινεται Επιτροπι Ελζγχου και Αξιολόγθςθσ των
αιτιςεων των Ραρόχων.
Β)
Κατάρτιςθ Μθτρϊου Ραρόχων.
Μετά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων των Ραρόχων ςυγκροτείται από τον
Ο.Α.Ε.Δ το «Μθτρϊο Ραρόχων», το οποίο περιλαμβάνει όλουσ τουσ παρόχουσ που
εκδιλωςαν ενδιαφζρον και πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.
Οι εγγεγραμμζνοι πάροχοι ςτο Μθτρϊο Ραρόχων παρουςιάηονται με τθ μορφι πινάκων
και ομαδοποιθμζνα ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια, και δθμοςιεφονται ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα
http://www.voucher.gov.gr
Γ)
Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων Ραρόχου Κατάρτιςθσ μζλουσ του Μθτρϊου Ραρόχων
Στθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, για κάκε πάροχο κατάρτιςθσ, μζλοσ
τθσ Κ/Ξ, κα αναρτϊνται οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:
i. Θ επωνυμία του
ii. Ο κωδικόσ πιςτοποίθςισ του ι άδεια λειτουργίασ του από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ
iii. Θ διεφκυνςθ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ
iv. Θ Διοικθτικι Ρεριφζρεια/ Ρεριφερειακι Ενότθτα/ Διμοσ, όπου προτίκεται να
παρζχει κατάρτιςθ.
Μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ κα είναι εφικτι θ παραπομπι (link) ςτθν ιςτοςελ ίδα κάκε
παρόχου κατάρτιςθσ, ςτθν οποία κα δίνονται λοιπζσ πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ προσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ. Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ των παρόχων κατάρτιςθσ κα πρζπει να αναφζρονται
πλθροφορίεσ όπωσ:
i. Αναλυτικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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ii. Θ Επιςτολι πρόκεςθσ ςυνεργαςίασ για κάκε επιχείρθςθ με τθν οποία κα ςυνεργαςτεί ο
Ράροχοσ Κατάρτιςθσ ανά Διοικθτικι Ρεριφζρεια και περιφερειακι ενότθτα, θ οποία κα
περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία:
επωνυμία τθσ επιχείρθςθσ
ςυνοπτικι αναφορά του αντικειμζνου δραςτθριότθτασ τθσ
ο χϊροσ που κα πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ (ζδρα, υποκατάςτθμα,
εργοτάξια κλπ.), κακϊσ και θ ταχυδρομικι του διεφκυνςθ
ο αρικμόσ των ςυνολικϊν κζςεων πρακτικισ που κάκε επιχείρθςθ προςφζρει
ςτο ςφνολο τθσ Δράςθσ, ςε ςχζςθ με τον αρικμό των ατόμων που απαςχολεί θ
επιχείρθςθ.
θ πρόκεςθ τθσ να ςυνεργαςτεί με τον ςυγκεκριμζνο πάροχο ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ.
Κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ που ζχει εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ραρόχων, με αποκλειςτικι του
ευκφνθ επιμελείται τθ ςφνδεςθ (link) τθσ ιςτοςελίδασ του, τθν οποία ζχει δθλϊςει ςτθν αίτθςθ
ςυμμετοχισ ςτθ Δράςθ, με τθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr, ϊςτε να είναι
διακζςιμεσ, μζςω αυτισ λοιπζσ πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ προσ τουσ ωφελουμζνουσ.
Τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του παρόχου κατάρτιςθσ δθμοςιοποιοφνται με
αποκλειςτικι ευκφνθ του παρόχου κατάρτιςθσ και ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν
ορκότθτα ι τθν αξιοπιςτία τουσ.

3.4 Διαγραφι Ραρόχου – Τροποποίθςθ Μθτρϊου Ραρόχων
Σε περίπτωςθ διαγραφισ παρόχου από το Μθτρϊο, δθμοςιεφεται ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν
ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr για τθν ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων.
Διαγραφι παρόχου από το Μθτρϊο γίνεται ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων τθσ
παροφςασ.
Ραράλλθλα, προβλζπεται θ ςυγκρότθςθ με Απόφαςθ του Διοικθτι Ο.Α.Ε.Δ. Επιτροπισ με
αντικείμενο τον ζλεγχο περιπτϊςεων παρόχων κατάρτιςθσ που ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
Δράςθσ ακολουκοφν επικετικζσ παρελκυςτικζσ ι παραπλανθτικζσ πρακτικζσ για τθν
προςζλκυςθ ωφελουμζνων.
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4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ - ΟΟΙ ΡΑΟΧΘΣ
ΤΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ - ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ OΟΙ
4.1 Αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ
Αντικείμενο τθσ Δράςθσ αποτελεί θ παροχι ςε 7.000 άνεργουσ, αποφοίτουσ Ρανεπιςτθμίων και
Τ.Ε.Ι., θλικίασ ζωσ 29 ετϊν, υπθρεςιϊν ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με ζμφαςθ
ςε κζματα ανάπτυξθσ οριηόντιων δεξιοτιτων κακϊσ και ςε κζματα τθσ αγοράσ εργαςίασ, ςφνταξθ
βιογραφικοφ και ςε ζννοιεσ που ςχετίηονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» κακϊσ και ςε
δεξιότθτεσ ΤΡΕ.

4.2 Διδακτζα Φλθ – Τεχνικζσ εκπαίδευςθσ
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ οφείλει να ςχεδιάηει το περιεχόμενο του κεωρθτικοφ μζρουσ του
προγράμματοσ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, με βάςθ τθ διάγνωςθ των
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε οριηόντιεσ δεξιότθτεσ, τθν οποία πραγματοποιεί για όλουσ τουσ
καταρτιηόμενουσ πριν από τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, με εργαλεία όπωσ αυτά τθσ δομθμζνθσ
ςυνζντευξθσ, των ερωτθματολόγιων αξιολόγθςθσ ςε επιμζρουσ τομείσ οριηόντιων δεξιοτιτων και
των ερωτθματολογίων αυτοαξιολόγθςθσ.
Κάκε πρόγραμμα κεωρθτικισ κατάρτιςθσ πρζπει οπωςδιποτε να περιλαμβάνει κατά 20% (42
ϊρεσ) τισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ:
• Υγεία και αςφάλεια ςτθν εργαςία
• Βαςικζσ αρχζσ εργατικοφ δικαίου
• Ρροετοιμαςία του εκπαιδευομζνου για τθν αγορά εργαςίασ», όπωσ εκμάκθςθ
τεχνικϊν ςφνταξθσ βιογραφικοφ, ανάπτυξθ προςωπικισ ςτρατθγικισ, επαγγελματικόσ
προςανατολιςμόσ, εκμάκθςθ τρόπων εξεφρεςθσ εργαςίασ, προςομοίωςθ
ςυνζντευξθσ με τον εργοδότθ κ.ά.
• Χριςθ Εφαρμογϊν Θ/Υ
Για το υπόλοιπο μζροσ τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ του προγράμματοσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ
των 208 ωρϊν ο πάροχοσ μπορεί να επιλζξει, με βάςθ τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και το
επίπεδο των καταρτιηομζνων, από τισ ενότθτεσ οριηόντιων δεξιοτιτων 5,6,7,8 του ακόλουκου
πίνακα (τουλάχιςτον 2)
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ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟ ΩΟΛΟΓΛΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ
ΚΕΜΑΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ

ΩΕΣ

1. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΑΣΙΑ
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
3. ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ
4. ΧΗΣΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Η/Υ
5. ΟΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΟΝΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ
6. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ - ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΕΩΤΗΣΕΩΝ,
ΡΑΑΡΟΝΩΝ, ΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΗΣΕΩΝ
7. ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ( ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ) ΟΟΛΟΓΙΑ
8. ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) - ΟΜΑΔΙΚΗ
ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)
208

Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ είναι υπεφκυνοσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ και του
αναλυτικοφ ωρολογίου προγράμματοσ, εξειδικεφοντασ το περιεχόμενο κάκε κεματικισ ενότθτασ,
ανάλογα με τισ διαγνωςμζνεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των καταρτιηομζνων και το εκπαιδευτικό
επίπεδο εκάςτου τμιματοσ.
Θ παιδαγωγικι/διδακτικι μεκοδολογία, που κα επιλεγεί για τθν υλοποίθςθ των προ-γραμμάτων,
κα πρζπει οπωςδιποτε να βαςίηεται ςτισ αρχζσ εκπαίδευςθσ των ενθλίκων, οι οποίεσ είναι οι
εξισ: ο ςυνδυαςμόσ τθσ κεωρίασ με τθν πράξθ, θ ςφνδεςθ του αντικειμζνου μάκθςθσ με τισ
ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των καταρτιηόμενων, θ ανάπτυξθ του κριτικοφ τρόπου ςκζψθσ και
οι αμφίδρομεσ ςχζςεισ εκπαιδευτϊν − καταρτιηόμενων. Εκτόσ τθσ τεχνικισ τθσ ειςιγθςθσ, οι
εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ που είναι ςκόπιμο να χρθςιμοποιθκοφν είναι κυρίωσ εκείνεσ που
αναπτφςςουν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των καταρτιηόμενων, όπωσ οι μελζτεσ περίπτωςθσ, οι
μικρζσ πρακτικζσ εργαςίεσ, το παίξιμο ρόλων, ο διάλογοσ, οι απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ, θ
προςομοίωςθ, θ ςυηιτθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ. Οι τεχνικζσ αυτζσ κα πρζπει να επιλζγονται
ανάλογα με το αντικείμενο και τουσ ςτόχουσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ, το επίπεδο και το βακμό
ςυμμετοχισ των καταρτιηομζνων και είναι ςκόπιμο να ποικίλλουν και να εναλλάςςονται ςτθ
διάρκεια κάκε διδακτικισ ενότθτασ. Εν γζνει, οφείλουν να ακολουκοφνται, επιςτθμονικά
παραδεκτζσ τεχνικζσ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία
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Το πρόγραμμα κατάρτιςθσ που προςφζρει ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, όπωσ και το αναλυτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά κεματικό αντικείμενο, κα τίκεται υποχρεωτικά υπόψθ των
ωφελουμζνων ανζργων πριν αυτοί επιλζξουν τον πάροχο κατάρτιςθσ.
Κατόπιν αιτιολογθμζνου αιτιματοσ του παρόχου και διατφπωςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του
Δικαιοφχου επιτρζπεταιςε ποςοςτό 10% των τμθμάτων ανά πάροχο, θ χριςθ για τθν κεωρθτικι
εκπαίδευςθ, τθσ μεκόδου τθλεκατάρτιςθσ, ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ. Τα ςυςτιματα
τθλεκατάρτιςθσ που κα δθλωκοφν και κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ζχουν χρθςιμοποιθκεί
για τουλάχιςτον 200.000 ϊρεσ τθ τελευταία τριετία και να αποδεικνφεται από επίςθμο δθμόςιο
ζγγραφο.

4.3 Συμμετζχοντεσ ςε Τμιμα/Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ
Σε κάκε τμιμα κατάρτιςθσ επιτρζπεται να ςυμμετζχουν εκτόσ από τουσ ωφελοφμενουσ, κατόχουσ
επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ και τρίτα φυςικά πρόςωπα μθ δικαιοφχοι επιταγισ
κατάρτιςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ςτο τμιμα
κατάρτιςθσ δεν κα υπερβαίνει ςε καμιά περίπτωςθ τθν πιςτοποιθμζνθ δυναμικότθτα τθσ
αίκουςασ διδαςκαλίασ.
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων, ωφελουμζνων και μθ, ςε κάκε τμιμα κατάρτιςθσ κατά
τθν ζναρξθ αυτοφ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10 άτομα και να μθν υπερβαίνει τα 25 άτομα.
Σε κάκε περίπτωςθ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ςε κάκε τμιμα κατάρτιςθσ δεν
επιτρζπεται να υπερβαίνει τθ δυναμικότθτα τθσ πιςτοποιθμζνθσ αίκουςασ, όπου υλοποιείται το
πρόγραμμα.( επαλικευςθ κατά τον επιτόπιο ζλεγχο)

4.4 Εκπαιδευτζσ
Α. Θ κατάρτιςθ πραγματοποιείται από Εκπαιδευτζσ Ενθλίκων με πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι
επάρκεια που είναι ενταγμζνοι ςτο Μθτρϊο Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων του ΕΟΡΡΕΡ, βάςει τθσ
Υπουργικισ Απόφαςθσ με αρικμ. ΓΡ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με κζμα "Σφςτθμα
Ριςτοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Επάρκειασ Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων τθσ μθ-τυπικισ εκπαίδευςθσ"
και από εγγεγραμμζνουσ ςτο Ειςαγωγικό Μθτρϊο Α’ Εκπαιδευτϊν του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ (πρϊθν
ΕΚΕΡΛΣ) ςφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β 21.11.2006).
Β. Οι εκπαιδευτζσ κα πρζπει να ζχουν ςυνάφεια με τισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ ενότθτεσ που κα
διδάξουν.
Γ. Αντικατάςταςθ εκπαιδευτι επιτρζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ με εκπαιδευτι αντίςτοιχων προςόντων.
Ο πίνακασ των εκπαιδευτϊν με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, που καταρτίηεται από τον πάροχο
κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δθμοςιεφεται
από τον πάροχο κατάρτιςθσ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr μαηί με τθ
Διλωςθ Ζναρξθσ Τμιματοσ / Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ.
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4.5 Διάρκεια – Ϊρεσ λειτουργίασ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ
Θ ςυνολικι διάρκεια κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ είναι 1040 ϊρεσ και κατανζμεται ςε κεωρθτικό
μζροσ και πρακτικι άςκθςθ. Θ διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ ανζρχεται ςε 208 ϊρεσ. Θ
διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ανζρχεται ςε 832 ϊρεσ.
Θ θμεριςια διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ ζξι (6) ϊρεσ,
ενϊ θ θμεριςια διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτισ επιχειριςεισ δεν μπορεί να υπερβαίνει
τισ οκτϊ (8) ϊρεσ. Σε όλα τα ανωτζρω αναφερόμενα χρονικά διαςτιματα ςυμπεριλαμβάνονται
και τα διαλείμματα.
Θ θμεριςια εκπαίδευςθ ολοκλθρϊνεται το αργότερο μζχρι τθν 22 θ ϊρα. Δεν επιτρζπεται
κατάρτιςθ τισ Κυριακζσ κακϊσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ.
Το Τμιμα Κατάρτιςθσ δεν πρζπει να παρουςιάηει αςυνζχειεσ. Μπορεί να διακόπτεται ςτισ
περιόδουσ Χριςτουγζννων, Ράςχα και καλοκαιρινϊν διακοπϊν ι/και ςε εξαιρετικζσ ζκτακτεσ
περιπτϊςεισ, με απαραίτθτθ ενθμζρωςθ μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ www.voucher.gov.gr.
Σε περιπτϊςεισ που ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται να διακόψει τθ λειτουργία του Τμιματοσ
για ςυνεχζσ διάςτθμα μεγαλφτερο των 15 θμερολογιακϊν θμερϊν υποχρεοφται να υποβάλει
αιτιολογθμζνο αίτθμα προσ ςτον Ο.Α.Ε.Δ., μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ.

4.6 Υποδομζσ Θεωρθτικισ Κατάρτιςθσ
Το ςφνολο των ωρϊν του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ κατάρτιςθσ κα υλοποιείται, κατά τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ, ςε αίκουςεσ που είναι πιςτοποιθμζνεσ, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ των νθςιϊν,
ςτα οποία δεν υπάρχουν πιςτοποιθμζνεσ δομζσ, όπου επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ θ υλοποίθςθ
προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςε αίκουςεσ ςχολείων, που λειτουργοφν και κα παραχωρθκοφν
νόμιμα.

4.7 Ρρακτικι Άςκθςθ – Προι υλοποίθςθσ
Θ πρακτικι άςκθςθ των ωφελουμζνων είναι υποχρεωτικι και πραγματοποιείται ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Το ςφνολο των ωρϊν τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κα
υλοποιείται ςε επιχειριςεισ, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ όπου υλοποιικθκε το κεωρθτικό μζροσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ
και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ
του ωφελοφμενου μπορεί να πραγματοποιθκεί εκτόσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ αλλά εντόσ
τθσ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ όπου υλοποιικθκε το κεωρθτικό μζροσ του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ.
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, ςε ςυνεργαςία με τον ωφελοφμενο, κα πρζπει από κοινοφ με τθν
επιχείρθςθ με τθν οποία ςυνεργάηεται, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, το
προφίλ, τισ προτιμιςεισ του ωφελοφμενου και ςε ςυνάρτθςθ με τα απαιτοφμενα προςόντα
τθσ κζςθσ, να επιλζξουν τθ κζςθ πρακτικισ άςκθςθσ ςτθν οποία κα τοποκετθκεί ο
καταρτιηόμενοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ. Ρριν τθν
ζναρξθ του προγράμματοσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, προτείνονται οι προςφερόμενεσ κζςεισ
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πρακτικισ, θ τελικι τοποκζτθςθ του καταρτιηόμενου, όμωσ, πραγματοποιείται πριν τθν
ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.
Θ πρακτικι άςκθςθ ςτισ επιχειριςεισ, ςε ζνα τμιμα κατάρτιςθσ μπορεί να ξεκινά ταυτόχρονα
ι ςταδιακά μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν, από το πζρασ τθσ κεωρθτικισ
κατάρτιςθσ.
Θ Ρρακτικι Άςκθςθ υλοποιείται δφο Φάςεισ
Α Φάςθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ( Ρροςαρμογι και Ενςωμάτωςθ ςτο Εργαςιακό Ρεριβάλλον)
Β Φάςθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ( Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων)
Οι πάροχοι κατάρτιςθσ επιλζγουν να ςυνεργαςτοφν με επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα, για
τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των καταρτιηόμενων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα
παρακάτω:
Α. Ο χϊροσ (ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, υποκατάςτθμα κλπ.) ςτον οποίο κα πραγματοποιθκεί θ
πρακτικι άςκθςθ κα πρζπει να βρίςκεται ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικι Ρεριφερειακι
Ενότθτα από αυτιν που υλοποιείται θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά πάντοτε εντόσ των
ορίων τθσ ίδιασ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ
του ωφελοφμενου μπορεί να πραγματοποιθκεί εκτόσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ αλλά
όμωσ εντόσ τθσ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ όπου υλοποιικθκε το κεωρθτικό μζροσ του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ.
Β. Ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων που τοποκετείται ταυτόχρονα ςε επιχείρθςθ για τθν
πρακτικι άςκθςθ κακορίηεται ςε αντιςτοιχία με τον αρικμό των απαςχολουμζνων τθσ
επιχείρθςθσ (αφορά το υποκατάςτθμα ι το εργοτάξιο) και είναι κατ' ανϊτατο όριο
ςφμφωνα με τον πίνακα 4 που ακολουκεί.
Ρίνακασ 4. Αντιςτοιχία Απαςχολουμζνων - Καταρτιηομζνων Ρρακτικισ Άςκθςθσ

ΑΙΘΜΟΣ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ
0-4
Από 5 άτομα και άνω

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΡΑΚΤΙΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ - ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ
Ζωσ 1 άτομο
Μςοσ με το 30% του αρικμοφ των
απαςχολουμζνων

Θ ανωτζρω αναλογία Απαςχολουμζνων - Καταρτιηομζνων Ρρακτικισ Άςκθςθσ κα πρζπει να
τθρείται για κάκε επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο ςφνολο τθσ Δράςθσ. Στθν περίπτωςθ που
μια επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ εξαντλιςει τον αρικμό ωφελουμζνων πρακτικισ άςκθςθσ
ςφμφωνα με τθν ανωτζρω αναλογία δεν κα μπορεί να επιλεγεί εκ νζου ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ Δράςθσ.
Γ. Θ πρακτικι άςκθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε επιχειριςεισ, οργανιςμοφσ και νομικά πρόςωπα
ιδιωτικοφ δικαίου, ςτα οποία δεν ςυμμετζχει άμεςα θ ζμμεςα το Ελλθνικό Δθμόςιο και
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τα οποία για τθν πρόςλθψθ του προςωπικοφ τουσ δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του Ν.
2190/1994, όπωσ ιςχφει ςιμερα. Ζμφαςθ αποδίδεται ςε επιχειριςεισ που
δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ παραγωγικοφσ, ανταγωνιςτικοφσ και δυνάμει
εξωςτρεφείσ και καινοτόμουσ, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ΕΣΡΑ 2014-2020.
(αγροδιατροφι, ενζργεια, περιβάλλον, ΤΡΕ, εφοδιαςτικι αλυςίδα, κλ.π.)
Επιςθμαίνουμε ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ δεν επιτρζπεται; ι) ο
δανειςμόσ ωφελουμζνων δθλαδι ο ωφελοφμενοσ κα πρζπει να πραγματοποιιςει τθν
πρακτικι άςκθςθ ςτθ ςυμβαλλόμενθ επιχείρθςθ ιι) θ υλοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ςε
κζςεισ που απαιτοφν ειδικι άδεια/πιςτοποίθςθ (π.χ Security) και ιιι) ο ίδιοσ ο Ράροχοσ
Κατάρτιςθσ να ςυμμετζχει και ωσ επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ.
θςθσ και για
Δράςθ. Σε περίπτωςθ που ςυντρζξει μείωςθ προςωπικοφ
ζνεκα απόλυςθσ, κα πρζπει θ επιχείρθςθ εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν
απόλυςθ, να προβεί ςε νζα πρόςλθψθ, οφτωσ ϊςτε, να διατθρείται ςτακερόσ ο
ςυνολικόσ αρικμόσ του κατά τθν υπογραφι τθσ τριμεροφσ ςφμβαςθσ υφιςτάμενου
προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ. Σθμειϊνεται ότι ςτον αρικμό του προςωπικοφ δεν
περιλαμβάνεται ο αρικμόσ των πρακτικά αςκοφμενων.
Στθν ζννοια τθσ μείωςθσ του προςωπικοφ δεν περιλαμβάνονται οι κάτωκι περιπτϊςεισ:
Οι απολφςεισ που αφοροφν περιπτϊςεισ υποβολισ μινυςθσ από τον εργοδότθ ςε
εργαηόμενο τθσ επιχείρθςθσ που ζχει υποπζςει ςε αξιόποινθ πράξθ κατά τθν
εξάςκθςθ τθσ εργαςίασ του ι ςε αδίκθμα, εν γζνει, τουλάχιςτον ςε βακμό
πλθμμελιματοσ (άρκρ. 5 του Ν.2112/1920).
Οι καταγγελίεσ ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, για ςπουδαίο λόγο
ςφμφωνα με το άρκρο 672 Α.Κ.
Οι οικειοκελείσ αποχωριςεισ, οι ςυνταξιοδοτιςεισ, οι παραιτιςεισ, θ λιξθ
ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου και θ εκελουςία ζξοδοσ.
Επιχείρθςθ που κα προβεί ςε μείωςθ προςωπικοφ ςε παράβαςθ των ωσ άνω όρων, δεν κα
μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθν ίδια ι άλλθ αντίςτοιχθ Δράςθ του ΟΑΕΔ.
Δ. Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ κα παρζχει ςτον ωφελοφμενο υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και
κακοδιγθςθσ, πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, μζςω του Επόπτθ
Ρρακτικισ. Ο ρόλοσ του αφορά ςε δυο διακριτά ςτάδια: α) ςτθ διάγνωςθ και κατάλλθλθ
ςφηευξθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν / δεξιοτιτων των καταρτιηομζνων με τισ ανάγκεσ
των επιχειριςεων, β) ςτθν τοποκζτθςθ, παρακολοφκθςθ και εποπτεία του
καταρτιηόμενου από τον πάροχο κατάρτιςθσ ςτθν επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ και γ)
ςε επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ για τθν μετατροπι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ του
καταρτιηόμενου ςε ςφμβαςθ εργαςίασ και τθν τοποκζτθςθ του ςτθν επιχείρθςθ
πρακτικισ. Ο ρόλοσ του Επόπτθ είναι να βοθκιςει ςυμβουλευτικά τον καταρτιηόμενο, ςε
κζματα ομαλισ ζνταξισ του, ςτο εργαςιακό περιβάλλον και να εξαςφαλίςει όςο το
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δυνατόν καλφτερουσ όρουσ ενςωμάτωςθσ ςε αυτό, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ
ιςόρροπθ και ομαλι ςχζςθ του με τθν επιχείρθςθ.
Ο ρόλοσ του επόπτθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, κα πρζπει κατϋ
ελάχιςτον, να πλθροί τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
Τακτικι επαφι του Επόπτθ με τθν επιχείρθςθ και τον καταρτιηόμενο (τουλάχιςτον 2
φορζσ τθν εβδομάδα).
Κοινζσ ςυναντιςεισ, εκπροςϊπου επιχείρθςθσ, καταρτιηόμενου και Επόπτθ, για τθ
διευκζτθςθ τυχόν ηθτθμάτων που ενδεχομζνωσ ζχουν ανακφψει κατά τθν διάρκεια τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ.
Ρροςωπικι επαφι του Επόπτθ με τον καταρτιηόμενο, όπου προκφπτει ανάγκθ για τθν
ομαλι ζνταξθ του ςτθ επιχείρθςθ π.χ. περαιτζρω υποςτιριξθ του καταρτιηόμενου
μζςω ςυμβουλευτικισ για τθν ομαλοποίθςθ τθσ ενςωμάτωςισ του ςτο περιβάλλον τθσ
επιχείρθςθσ.
Ο επόπτθσ υποχρεοφται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ να ςυμπλθρϊνει μθνιαίο φφλλο
αναφοράσ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ
άςκθςθσ.
Ε. Θ Επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ορίηει ζναν εργαηόμενο τθσ ωσ Επιβλζποντα Ρρακτικισ
Άςκθςθσ/Εργαςιακό Υπεφκυνο, ο οποίοσ κα ζχει τθν ευκφνθ του ωφελοφμενου (πρακτικά
αςκοφμενου) και κα ςυνεργάηεται άμεςα με τον επόπτθ πρακτικισ άςκθςθσ.
Ο υπεφκυνοσ πρακτικισ άςκθςθσ κα αςχολείται με τα εξισ:
 Κακοριςμόσ των αντικειμζνων απαςχόλθςθσ του αςκοφμενου
 Συμπλιρωςθ κα αποςτολι ςτον Ράροχο Κατάρτιςθσ, ςτο τζλοσ κάκε μινα, τθσ
μθνιαίασ βεβαίωςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.
 Συνεργαςία με τον επόπτθ πρακτικισ άςκθςθσ του παρόχου Κατάρτιςθσ για τθν
αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των ωφελοφμενων.
 Υποβολι προτάςεων ςτθ διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ για βελτίωςθ των ςυνκθκϊν
εργαςίασ και εκπαίδευςθσ των αςκοφμενων.
 Συμπλιρωςθ Ειδικοφ Ερωτθματολογίου Αξιολόγθςθσ του Ρρογράμματοσ και του
Ωφελοφμενου, ςτο οποίο κα αξιολογείται το ενδιαφζρον και θ ενςωμάτωςθ των
ωφελοφμενων ςτο εργαςιακό περιβάλλον, οι επόπτεσ, θ οργάνωςθ και θ ςυνζπεια
του Ρρογράμματοσ κ.λπ.
ΣΤ. Αντικατάςταςθ επιχείρθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ δεν επιτρζπεται κακόλθ τθ διάρκεια του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ, παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ πρακτικισ
άςκθςθσ α) παφςει τθ λειτουργία τθσ, β) υπαχκεί ςτο άρκρο 99 του πτωχευτικοφ κϊδικα,
γ) επζλκει αλλαγι του τόπου εγκατάςταςθσ τθσ, δ) ςυγχωνευκεί ι εξαγοραςτεί από άλλθ
επιχείρθςθ , ε) τεκεί ςε αδράνεια, ςτ) λόγοι ανωτζρασ βίασ, ι άπαξ με αιτιολογθμζνο
αίτθμα του ωφελοφμενου το οποίο κα υποβλθκεί μζςω του παρόχου ςτθν ειδικι
ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ.
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4.8 Υποχρεϊςεισ κατά τθν υλοποίθςθ τθσ κατάρτιςθσ
4.8.1

Υποχρεϊςεισ Ωφελουμζνων

Α. Ο καταρτιηόμενοσ υποχρεοφται να παρακολουκεί ανελλιπϊσ το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, με
τθν απαιτοφμενθ επιμζλεια. Επίςθσ, υποχρεοφται να ςυμμετζχει ενεργά ςτισ τεχνικζσ και
μεκόδουσ εκπαίδευςθσ, που ακολουκοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ.
Β. Ο καταρτιηόμενοσ μπορεί να απουςιάςει μζχρι το 10% τθσ διάρκειασ του ςυνόλου τθσ
Κεωρθτικισ Κατάρτιςθσ, του Α μζρουσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ και του Β μζρουσ τθσ
Ρρακτικισ Άςκθςθσ, αντίςτοιχα.
Γ. Κατ' εξαίρεςθ, επιτρζπεται να απουςιάςει μζχρι το 20% του ςυνόλου τθσ διάρκειασ τθσ
κατάρτιςθσ ( κατ’ αντιςτοιχία), αποκλειςτικά εάν:
είναι άτομο με αναπθρία, μετά από αιτιολογία και ςε ςυνεννόθςθ με τον πάροχο
κατάρτιςθσ,
ζχει νοςθλεία ςε δθμόςιο νοςοκομείο κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ (θ οποία αποδεικνφεται από ςχετικι βεβαίωςθ του νοςοκομείου ςτο
οποίο νοςθλεφτθκε) ι γνωμάτευςθ Διευκυντι κλινικισ Δθμόςιου Νοςοκομείου με τθν
οποία ςυνιςτάται να παραμείνει κλινιρθσ. Τθν ωσ άνω βεβαίωςθ ι γνωμάτευςθ ο
ωφελοφμενοσ υποχρεοφται να προςκομίςει άμεςα ςτον πάροχο κατάρτιςθσ.
διανφει περίοδο εγκυμοςφνθσ ι λοχείασ, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ωφελοφμενθ υποχρεοφται να προςκομίςει
άμεςα ςτον πάροχο κατάρτιςθσ ςχετικι βεβαίωςθ του νοςοκομείου ι του αρμόδιου
ιατροφ.
Δ. Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ κα πρζπει να μεςολαβιςει και να
βοθκιςει τον καταρτιηόμενο, ϊςτε να καλφψει τθν διδακτζα φλθ για να μπορζςει να
παρακολουκιςει απρόςκοπτα τθ ςυνζχεια του προγράμματοσ.
Ε. Σε περίπτωςθ που ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ δθλϊςει μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ ςε ζνα
καταρτιηόμενο απουςία που ξεπερνά το όριο του 10% όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο Β
παραπάνω, το ςφςτθμα των επιταγϊν ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ κα του ηθτά επιβεβαίωςθ –
αιτιολογία ωσ προσ το εάν ο καταρτιηόμενοσ εντάςςεται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ των
εξαιρζςεων τθσ παρ. Γ παραπάνω.
ΣΤ. Σε περίπτωςθ που ο καταρτιηόμενοσ υπερβεί το ωσ άνω επιτρεπόμενο όριο απουςιϊν
κατά τθ διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ χάνει το δικαίωμα ςτθν επιταγι ειςόδου ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ και διαγράφεται από το Μθτρϊο Ωφελουμζνων, ενϊ ο Ράροχοσ
Κατάρτιςθσ δεν δικαιοφται αμοιβισ ι κάκε άλλθσ αποηθμίωςθσ για τισ υπθρεςίεσ που ζχει
παράςχει ςτον καταρτιηόμενο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ.
Η. Σε περίπτωςθ που ο καταρτιηόμενοσ υπερβεί τα ωσ άνω επιτρεπόμενα όριο απουςιϊν όπωσ
περιγράφονται ςτθν παράγραφο Β παραπάνω δεν δικαιοφται να λάβει το εκπαιδευτικό
επίδομα, ενϊ ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ δεν δικαιοφται να λάβει τθν αντίςτοιχθ πλθρωμι, κατά το
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ποςό που αντιςτοιχεί ςτον καταρτιηόμενο που διζκοψε ι αποχϊρθςε, όπωσ προβλζπεται ςτο
κεφάλαιο 8.1 τθσ παροφςασ. Αναλυτικότερα
Δεδομζνου ότι θ πλθρωμι του Εκπ. Επιδόματοσ γίνεται ςε 3 δόςεισ ενϊ τθσ Επιταγισ
Κατάρτιςθσ ςε 2 δόςεισ κα ιςχφςουν τα εξισ:
Εάν ωφελοφμενοσ αποχωριςει πριν τθ ςυμπλιρωςθ των ωρϊν για τθν καταβολι τθσ 1θσ
δόςθσ του Εκπ. Επιδόματοσ – Δεν καταβάλλεται οφτε Εκπ. Επίδομα ςτον ωφελοφμενο
οφτε μζροσ τθσ Επιταγισ Κατάρτιςθσ ςτον πάροχο .
Εάν ωφελοφμενοσ αποχωριςει μετά τθν ςυμπλιρωςθ των ωρϊν για τθν 1 θ δόςθ και
πρίν τθ 2θ - Δεν καταβάλλεται θ 2θ δόςθ του Εκπ. Επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ και
δεν λαμβάνουν μζροσ τθσ Επιταγισ Κατάρτιςθσ οι πάροχοι .
Εάν ωφελοφμενοσ αποχωριςει μετά τθν ςυμπλιρωςθ των ωρϊν για τθν καταβολι τθσ
2θσ δόςθσ και πριν τθ 3θ - Δεν καταβάλλεται θ 3θ δόςθ του Εκπ. Επιδόματοσ ςτουσ
ωφελοφμενουσ και θ 2θ δόςθ τθσ Επιταγισ Κατάρτιςθσ ςτουσ παρόχουσ .

4.8.2

Υποχρεϊςεισ Ραρόχων κατάρτιςθσ.

Α. Για κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ είναι υποχρεωτικι θ παροχι από τον πάροχο κατάρτιςθσ
ςτουσ καταρτιηόμενουσ, του απαιτοφμενου εκπαιδευτικοφ υλικοφ, που καλφπτει τισ
εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ τθσ κατάρτιςθσ.
Β. Για κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ οφείλει να κζςει υποχρεωτικά
υπόψθ του καταρτιηόμενου: α) το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματοσ, β) τθν
επιςτολι πρόκεςθσ ςυνεργαςίασ με τθν επιχείρθςθ πρακτικισ άςκθςθσ κακϊσ και τον τόπο
υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, γ) τον αρικμό των προςφερόμενων κζςεων πρακτικισ
άςκθςθσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ.
Γ. Κατά τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κεωρθτικισ κατάρτιςθσ των οποίων θ θμεριςια
διάρκεια ξεπερνά τισ τρεισ (3) ϊρεσ, χορθγοφνται από τον πάροχο κατάρτιςθσ προσ τουσ
καταρτιηόμενουσ εδζςματα και αναψυκτικά/ καφζδεσ.
Δ. Κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ενόσ Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ
οφείλει να ελζγχει ότι ο αρικμόσ καταρτιηομζνων που υλοποιοφν ταυτόχρονα τθν πρακτικι
τουσ άςκθςθ ςε μια επιχείρθςθ με τθν οποία ςυνεργάηεται ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνου
Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, δεν υπερβαίνει τα όςα ορίηονται ςτο κεφάλαιο 4.7 τθσ παροφςασ,
ανεξάρτθτα αν οι καταρτιηόμενοι προζρχονται από τον ίδιο ι άλλο πάροχο κατάρτιςθσ.

5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1) Ο Ράροχοσ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν και ο Project Manager του Εργου ζχουν τθν
υποχρζωςθ να μεριμνιςουν για τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των ωφελοφμενων. Σε πρϊτθ
φάςθ απαιτείται θ προετοιμαςία και θ παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ με ςκοπό τθν
ζνταξθ ςτα Ρρογράμματα κατάρτιςθσ των ωφελοφμενων-κατόχων επιταγισ ειςόδου τθσ
αγοράσ εργαςίασ οι οποίοι κα ζχουν επιλεγεί κατά τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 2.
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2. Αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ είναι θ προετοιμαςία και θ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ
των ωφελουμζνων με ςκοπό τθν ζνταξι τουσ ςτα επιμζρουσ προγράμματα κατάρτιςθσ και τθν
επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ. Επιπλζον, θ κακοδιγθςθ και ενθμζρωςθ των ωφελουμζνων, κα
τουσ βοθκιςει να διερευνιςουν πιο εςτιαςμζνα τισ επαγγελματικζσ τουσ επιλογζσ και είτε να
λάβουν, όταν κα χρειαςκεί, τθν καλφτερθ δυνατι απόφαςθ για τθν επαγγελματικι τουσ
κατεφκυνςθ είτε να διαχειριςτοφν ι να αλλάξουν επαγγελματικζσ επιλογζσ που ιδθ ζχουν
κάνει.
Θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ του Ρρογράμματοσ περιλαμβάνει τθν παροχι εξατομικευμζνθσ
προςζγγιςθσ, θ οποία ενδείκνυται να υλοποιθκεί μζςω τθσ αξιοποίθςθσ και εφαρμογισ
ςχετικϊν εργαλείων και μεκοδολογιϊν και κα περιλαμβάνει:
α. Εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ για τθν διερεφνθςθ των αναγκϊν, ικανοτιτων, δεξιοτιτων,
κλίςεων και ενδιαφερόντων των επιλεγζντων ωφελουμζνων, με ςκοπό τθν προϊκθςι τουσ
ςτθ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ.
β. Εξειδικευμζνοσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ , καλλιζργεια και ανάπτυξθ τυχόν
υφιςταμζνων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων
γ. Ρλθροφόρθςθ για κεςμικά, εργαςιακά κακϊσ και νομικισ μορφισ κζμ ατα,
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (Ο.Α.Ε.Δ. , ΛΚΑ κ.α.) δ. Επαγγελματικι
Συμβουλευτικι, Τεχνικζσ ανεφρεςθσ εργαςίασ, ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ,
παρουςίαςθ εαυτοφ, προετοιμαςία για ςυνζντευξθ με τον εργοδότθ, προςομοίωςθ ςε
εργαςιακό περιβάλλον κ.ά., καλλιζργεια ικανοτιτων για ομαδικι εργαςία, επίλυςθ
διαφορϊν ςτον εργαςιακό χϊρο κοκ.
δ. Επαγγελματικι Συμβουλευτικι, Τεχνικζσ ανεφρεςθσ εργαςίασ , ςφνταξθ
βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, παρουςίαςθ εαυτοφ, προετοιμαςία για ςυνζντευξθ με τον
εργοδότθ, προςομοίωςθ ςε εργαςιακό περιβάλλον κ.ά., καλλιζργεια ικανοτιτων για
ομαδικι εργαςία, επίλυςθ διαφορϊν ςτον εργαςιακό χϊρο κοκ.
Ο πάροχοσ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλουσ ςυμβοφλουσ
απαςχόλθςθσ, οι οποίοι κα παρζχουν ςτιριξθ ςτουσ ωφελοφμενουσ, ενϊ ζχοντασ
ςχεδιάςει το ενδεδειγμζνο για κάκε ωφελοφμενο μονοπάτι καριζρασ κα μποροφν:
να τον/τθν παραπζμπουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ ανάλογα με δικζσ
του/τθσ ανάγκεσ, κακϊσ και εκείνεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε τοπικό επίπεδο,
να τον/τθν παραπζμπουν ςτον Ο.Α.Ε.Δ. για τθν ζνταξι του ςτισ ενεργθτικζσ
πολιτικζσ (ΝΚΕ, ΝΕΕ, προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ κ.α.)
ε. Ραρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ των ωφελοφμενων κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των
ενεργειϊν κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ.
3. Οι ςτόχοι τθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των ωφελοφμενων είναι:
θ ανάπτυξθ των απαραίτθτων επαγγελματικϊν εφοδίων και προςόντων για
τθν ενδυνάμωςθ τθσ αυτονομίασ τουσ και ςυνακόλουκα τθ διευκόλυνςθ τθσ
διαδικαςίασ λιψθσ αποτελεςματικϊν επαγγελματικϊν αποφάςεων,
ο επαγγελματικόσ ςχεδιαςμόσ και αναπροςανατολιςμόσ τουσ για τθν ομαλι
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μετάβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, τοποκζτθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ
επαγγελματικισ πορείασ του ατόμου,
ο προςδιοριςμόσ των ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων για τισ δεξιότθτεσ,
ικανότθτεσ και γνϊςεισ που πρζπει να αποκτιςουν οι ωφελοφμενοι μζςω των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ.
θ προϊκθςθ των ωφελουμζνων ςτο βζλτιςτο ανά ωφελοφμενο πρόγραμμα
κατάρτιςθσ
4. Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ βαςίηεται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ :
α) Ενεργθτικι ςυμμετοχι των ωφελουμζνων ςε όλεσ τισ ενζργειεσ που τουσ αφοροφν
β) Εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ και υποςτιριξθ κάκε ωφελοφμενου
γ) Σεβαςμόσ τθσ ιδιαιτερότθτασ του κακενόσ
Από τισ αρχζσ αυτζσ απορρζει θ επιλογι των κατάλλθλων μεκόδων προςζγγιςθσ- ςε ατομικό
επίπεδο- προςαρμοςμζνων ςτα χαρακτθριςτικά και ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ωφελουμζνων, ςε
ςχζςθ με τον ατομικό ςτόχο.
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ οφείλει να διατθρεί Ατομικό φάκελο, ςτον οποίο κα αποτυπϊνεται θ
πορεία του κάκε ωφελοφμενου και κα ενθμερϊνεται ςε κάκε ςυμβουλευτικι ςυνάντθςθ.
Επίςθσ με το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ ο πάροχοσ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςίϊν εκδίδει «βεβαίωςθ
παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν» ςε κάκε ωφελοφμενο.
5. Οι όροι υλοποίθςθσ τθσ Συμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των ωφελοφμενων είναι οι ακόλουκοι:
Ο αρικμόσ ςυνεδριϊν που αντιςτοιχεί ςτον κάκε ωφελοφμενο είναι πζντε ςυνεδρίεσ είτε
ατομικζσ είτε ομαδικζσ.
Θ χρονικι διάρκεια τθσ κάκε ςυνεδρίασ ορίηεται ςε 45 λεπτά κατά μζςο όρο.
6.Τα ςτελζχθ του παρόχου που κα υλοποιιςουν τισ ενζργειεσ τθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ
των ωφελοφμενων πρζπει να διακζτουν ανάλογα προςόντα εκείνων που περιγράφονται ςτθν
υπαρικμ. 113709/23-12-2005 ΚΥΑ «Σφςτθμα Ριςτοποίθςθσ Στελεχϊν Σ.Υ.Υ». (Αναλόγωσ των
αναγκϊν και τθσ διακεςιμότθτασ , επιτρζπεται θ ςυνεργαςία με ςτελζχθ εκτόσ Μθτρϊου ΕΟΡΡΕΡ
(πρωθν ΕΚΕΡΛΣ) , οι οποίοι όμωσ κα διακζτουν ανάλογα προςόντα.)
7. Το μζροσ τθσ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ που αντιςτοιχεί ςτθν παροχι
Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν, φψουσ 300 ευρϊ ανά ωφελοφμενο, πλζον ΦΡΑ, υπόκειται ςε
παρακράτθςθ φόρου.
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6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΙΤΑΓΩΝ
ΟΟΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ

ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ

(TRAINING

VOUCHER)

6.1 Γενικοί κανόνεσ
Το ςφςτθμα των Επιταγϊν ειςόδου που περιγράφεται ςτθν παροφςα, κα υλοποιθκεί ςφμφωνα
με το ςφςτθμα επιταγϊν κατάρτιςθσ (training voucher) που κακιερϊνεται ςτο άρκρο 2 τθσ με
αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και αφορά ςτθν
παροχι και διαχείριςθ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και προςφζρει
τθ δυνατότθτα ςτουσ άμεςα ωφελοφμενουσ να λαμβάνουν υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ από τουσ
παρόχουσ κατάρτιςθσ που είναι μζλθ του Μθτρϊου Ραρόχων τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με
προκακοριςμζνεσ μονάδεσ τιμολόγθςθσ των εν λόγω υπθρεςιϊν.
Θ χριςθ του ανωτζρω μοντζλου παροχισ υπθρεςιϊν δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ
ωφελοφμενουσ να επιλζγουν οι ίδιοι τθν υπθρεςία και το φορζα από τον οποίο κα λαμβάνουν
τζτοιου είδουσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ.
Οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ
ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Δράςθσ κακορίηονται ςτα κεφάλαια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και
ςτα ςθμεία που δεν καλφπτονται από τθν παροφςα ςτθν με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011
(ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.

6.2.Επιταγι Κατάρτιςθσ (training voucher)
6.2.1Στοιχεία και Οικονομικι αξία τθσ Επιταγισ Κατάρτιςθσ
Επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ ενςωματϊνει ςυγκεκριμζνθ οικονομικι αξία, με
αποκλειςτικό ςκοπό τθν ανταλλαγι τθσ με υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που κα παραςχεκοφν ςτα μζλθ
του Μθτρϊου Ωφελοφμενων από τα μζλθ του Μθτρϊου Ραρόχων, κατά τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ.
Θ οικονομικι αξία κάκε επιταγισ κατάρτιςθσ αποτελεί τθν αμοιβι του παρόχου κατάρτιςθσ, ωσ
μοναδικό αντάλλαγμα για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ςτον ωφελοφμενο κάτοχό τθσ, θ οποία
καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και ειςπράττεται από τον πάροχο κατάρτιςθσ , ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ.
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ δεν δικαιοφται να επιδιϊξει, να αναηθτιςει ι να λάβει αμοιβι υπό
άλλουσ όρουσ οφτε οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν
αυτϊν.

6.2.2 Κόςτθ που καλφπτει θ επιταγι κατάρτιςθσ
Θ αξία τθσ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα, που κα
καταβλθκεί ςτον πάροχο κατάρτιςθσ - μζλοσ του Μθτρϊου Ραρόχων - για τθν παροχι προσ τον
ωφελοφμενο υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι) και υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ
υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ.
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Το αντάλλαγμα αυτό, περιλαμβάνει τθν αμοιβι του παρόχου κατάρτιςθσ και όλεσ ανεξαιρζτωσ
τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που βαρφνουν αυτόν για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και ιδίωσ το
κόςτοσ:
Των αμοιβϊν των εκπαιδευτϊν ςφμφωνα με το ΕΣΔΕΚ όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει, και των τυχόν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν τουσ, με τουσ οποίουσ ο Ράροχοσ
Κατάρτιςθσ κα ςυμβλθκεί για τθν παροχι τθσ κατάρτιςθσ κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Των αμοιβϊν των Εποπτϊν που υποςτθρίηουν τθν Ρρακτικι Άςκθςθ και των τυχόν
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν τουσ.
Των αμοιβϊν των Project managers
Του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το οποίο ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ οφείλει να χορθγιςει
ςτον ωφελοφμενο κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
Τθσ παροχισ αναψυκτικϊν/ εδεςμάτων/ καφζ από τον πάροχο κατάρτιςθσ προσ τουσ
ωφελοφμενουσ κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
Των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, που αντιςτοιχοφν ςτο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο
κα λάβει ο καταρτιηόμενοσ για τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ (κεωρία και
πρακτικι) και βαρφνουν τον πάροχο κατάρτιςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 87
του ν. 3996/2011 ‘’Αναμόρφωςθ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, ρυκμίςεισ
κεμάτων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ’’. Το ποςό αυτό ανζρχεται ςε
ποςοςτό φψουσ 6,45% επί του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ανά ωφελοφμενο.

6.2.3.Ιςχφσ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ – Ενεργοποίθςθ
Οι ωφελοφμενοι κα πρζπει να μεριμνιςουν για τθν ενεργοποίθςθ τθσ επιταγισ ειςόδου ςτθν
αγορά εργαςίασ.
Θ ενεργοποίθςθ τθσ επιταγισ γίνεται με τθν θλεκτρονικι υποβολι ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα τθσ
υπογεγραμμζνθσ ςφμβαςθσ μεταξφ του καταρτιηόμενου, του παρόχου κατάρτιςθσ και τθσ
επιχείρθςθσ για πρακτικι άςκθςθ, από τον πάροχο κατάρτιςθσ ςφμφωνα και με τα οριηόμενα
ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο.
Από τθν ενεργοποίθςθ τθσ επιταγισ και για διάςτθμα ζωσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν
θμερϊν,
ο
Ράροχοσ
Κατάρτιςθσ
οφείλει
να
υποβάλει
Διλωςθ
Ζναρξθσ
Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ, με ςυμμετζχοντα τον ωφελοφμενο.
Εάν παρζλκει το παραπάνω χρονικό διάςτθμα, λφεται αυτοδίκαια θ ςφμβαςθ μεταξφ
ωφελοφμενου, παρόχου κατάρτιςθσ και επιχείρθςθσ.
Οι προκεςμίεσ των προθγοφμενων παραγράφων μπορεί να τροποποιοφνται για αντικειμενικά
δικαιολογθμζνουσ λόγουσ με μονομερι απόφαςθ του Ο.Α.Ε.Δ. , που κα ανακοινϊνεται ςτθν
ειδικι ιςτοςελίδα (http://www.voucher.gov.gr).
Κάκε ωφελοφμενοσ υποχρεοφται, μζςα ςτο χρόνο ιςχφοσ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ (ζωσ
31.03.2015), να επιλζξει μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ τον πάροχο κατάρτιςθσ και το
πρόγραμμα κατάρτιςθσ, που επικυμεί, και να ςυνάψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ.
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6.2.4.Απϊλεια δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ - Ακφρωςθ επιταγισ κατάρτιςθσ
Ο ωφελοφμενοσ χάνει το δικαίωμα τθσ επιχοριγθςθσ τθσ κατάρτιςισ του και διαγράφεται
από το Μθτρϊο Ωφελουμζνων, θ δε επιταγι κατάρτιςθσ που δικαιοφται, ακόμα κι αν ζχει
εκδοκεί, ακυρϊνεται ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
α.
Εάν ο ωφελοφμενοσ δεν ενεργοποιιςει τθν επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ εντόσ
τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ (31.03.2015).
β.
Εάν ο ωφελοφμενοσ απολζςει τθν ιδιότθτα του ανζργου από τθν θμερομθνία
ενεργοποίθςθσ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμμετοχισ του
ςτθ Δράςθ (λιξθ πρακτικισ άςκθςθσ) ι εάν ο ωφελοφμενοσ υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο
απουςιϊν επί τθσ ςυνολικισ διάρκειασ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ (ιςχφουν τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 4.8.1 εδάφιο Η).
γ.
Εάν από τα δικαιολογθτικά που κα υποβάλει ο ωφελοφμενοσ ςτον πάροχο κατάρτιςθσ,
διαπιςτωκεί ότι δεν τεκμθριϊνονται τα ςτοιχεία που ζχει δθλϊςει κατά τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ του ςτθ Δράςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ
ενθμερϊνει τον Ο.Α.Ε.Δ. μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ και ο υποψιφιοσ διαγράφεται
αυτόματα από το Μθτρϊο Ωφελουμζνων.
δ Οι προκεςμίεσ δφναται να τροποποιοφνται για αντικειμενικά δικαιολογθμζνουσ λόγουσ,
μόνο με Απόφαςθ του Ο.Α.Ε.Δ, οπότε θ τυχόν τροποποίθςθ τουσ κα δθμοςιεφεται ςτθν
ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr

6.3.Εκπαιδευτικό Επίδομα
Κάκε ωφελοφμενοσ που ςυμμετείχε ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ)
τθσ παροφςασ και εφόςον αυτό ζχει ολοκλθρωκεί δικαιοφται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα,
ςυνολικισ αξίασ 3.120,00 ευρϊ.
Σε περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ, ο ωφελοφμενοσ δεν δικαιοφται να λάβει μζροσ ι όλον του εκπαιδευτικοφ
επιδόματοσ (όπωσ ςτθν παράγραφο 4.8.1, εδάφιο Η ορίηεται).
Ο Ο.Α.Ε.Δ κα καταβάλει το εκπαιδευτικό επίδομα ςτον ωφελοφμενο, μετά από τθ ςχετικι
πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, και ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ.
Θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ κα γίνει με τθν κατάκεςθ του ποςοφ ςτον τραπεηικό
λογαριαςμό που κάκε ωφελοφμενοσ κα δθλϊςει κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του
ςτθ Δράςθ , ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Θ αξία των 3.120,00 ευρϊ του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ επιβαρφνεται με τυχόν παρακράτθςθ
φόρου ειςοδιματοσ και τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, επιβαρφνςεισ, λοιποφσ φόρουσ, κλπ, που ιςχφουν
κατά τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ.
Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, που αντιςτοιχοφν ςτο εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελοφμενου,
καλφπτονται από τθν επιταγι κατάρτιςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα, και βαρφνουν τον πάροχο
κατάρτιςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται ςτθν εμπρόκεςμθ καταβολι τουσ.
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Για όςο χρόνο διαρκεί θ κατάρτιςθ επιδοτοφμενων ανζργων, αναςτζλλεται θ καταβολι του
επιδόματοσ ανεργίασ από τον Ο.Α.Ε.Δ., ενϊ το χρονικό διάςτθμα τθσ κατάρτιςθσ
ςυνυπολογίηεται ςτο χρόνο επιδότθςθσ τθσ ανεργίασ τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ.

6.4.Επιλογι παρόχου κατάρτιςθσ από Ωφελοφμενουσ - Σφναψθ Σφμβαςθσ
6.4.1Σφναψθ ςφμβαςθσ - Προι ςφμβαςθσ
Κάκε ωφελοφμενοσ, που είναι δικαιοφχοσ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ οφείλει να
επιλζξει από το Μθτρϊο Ραρόχων, τον πάροχο και το πρόγραμμα κατάρτιςθσ που επικυμεί, με
αποκλειςτικό κριτιριο τισ ανάγκεσ ι/και τισ δυνατότθτζσ του, ςφμφωνα με τα προςωπικά του
κριτιρια και μζςα ςτα όρια τθσ Διοικθτικισ Ρεριφζρειασ για τθν οποία ζχει εκδθλϊςει
ενδιαφζρον.
Εφόςον ο ωφελοφμενοσ, ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ και θ επιχείρθςθ αποφαςίςουν να ςυνεργαςτοφν
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, υπογράφουν ςχετικι ςφμβαςθ ςτθν οποία
επιςυνάπτεται ωσ Ραράρτθμα ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ. Θ εν λόγω ςφμβαςθ παράγεται μζςω τθσ
ειδικισ ιςτοςελίδασ, υπογράφεται ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα και αναρτάται από τον πάροχο
κατάρτιςθσ ςκαναριςμζνθ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα.
Κάκε ωφελοφμενοσ δεν επιτρζπεται να ςυνάψει ςυμβάςεισ με περιςςότερουσ του ενόσ παρόχου
κατάρτιςθσ & επιχείρθςθσ ςυγχρόνωσ.
Θ τριμερισ ςφμβαςθ, μεταξφ ωφελοφμενου, παρόχου κατάρτιςθσ και επιχείρθςθσ πρακτικισ
άςκθςθσ, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, και ιδίωσ όρουσ που αφοροφν
ςτα κάτωκι:
i
Ο ωφελοφμενοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ςυμμετάςχει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ και ςτον πάροχο που επζλεξε, το οποίο κα
πραγματοποιθκεί, κα ελεγχκεί, κα πιςτοποιθκεί και κα πλθρωκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ.
ii.
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παράςχει το πρόγραμμα αυτό, να
ελεγχκεί και να πλθρωκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
iii.
Ο ωφελοφμενοσ εξουςιοδοτεί τον πάροχο να ειςπράξει αντϋ αυτοφ κατά τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ, τθν επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ που δικαιοφται ωσ επιχοριγθςθ τθσ
ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςισ του, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ.
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται, εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ με τον ωφελοφμενο και τθν επιχείρθςθ, να αναρτιςει τθ ςχετικι πλθροφορία,
καταχωρϊντασ
και
τον
ΚΑΥΑΣ
του
ωφελοφμενου
ςτθν
ειδικι
ιςτοςελίδα
http://www.voucher.gov.gr, άλλωσ θ ςφμβαςθ κεωρείται άκυρθ. Με τθν καταχϊρθςθ τθσ
ανωτζρω πλθροφορίασ ενεργοποιείται και θ επιταγι ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ του
ωφελοφμενου. Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται επίςθσ, μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30)
θμερϊν από τθν ανάρτθςθ τθσ ςφμβαςθσ με ωφελοφμενο να προβεί ςε Διλωςθ Ζναρξθσ
Τμιματοσ Κατάρτιςθσ. Σε περίπτωςθ που θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, θ ςφμβαςθ
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λφεται αυτοδικαίωσ και ο καταρτιηόμενοσ ζχει δικαίωμα να ςυνάψει νζα ςφμβαςθ με άλλον
πάροχο κατάρτιςθσ τθσ επιλογισ του.

6.4.2 Ζλεγχοσ πριν από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ
Κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, πριν ςυνάψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ με τον ωφελοφμενο, υποχρεοφται
να ελζγξει, εάν:
i. Ο ωφελοφμενοσ ζχει ιδθ ςυνάψει ςφμβαςθ με άλλο πάροχο κατάρτιςθσ, οπότε δεν
επιτρζπεται θ ςφναψθ νζασ και αυτι που κα ςυναφκεί κατά παράβαςθ τθσ παροφςασ
είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ.
ii. Θ επιταγι κατάρτιςθσ του ωφελοφμενου είναι ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ που θ επιταγι
κατάρτιςθσ δεν είναι ςε ιςχφ, δεν επιτρζπεται θ ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ και αυτι που κα
ςυναφκεί κατά παράβαςθ τθσ παροφςασ είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ.
iii. Τθν επιλεξιμότθτα ςυμμετοχισ του ωφελοφμενου ςτθ Δράςθ.
Ο ζλεγχοσ των παραπάνω όρων αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του παρόχου κατάρτιςθσ και:
για τισ προχποκζςεισ (i) & (ii) διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μζςω τθσ ειδικισ
ιςτοςελίδασ,
για τθν προχπόκεςθ (iii) διενεργείται μζςω των δικαιολογθτικϊν που κα του υποβάλλει
μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του για τθν τεκμθρίωςθ των ςτοιχείων που διλωςε ςε
αυτιν (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 3.2.1 τθσ παροφςασ) ςε ςυνδυαςμό με
τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του ωφελοφμενου, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ, ϊςτε να ενθμερωκεί
για τα ςτοιχεία που διλωςε ο ωφελοφμενοσ ςτθν αίτθςι του.
Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα, ότι ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κατ’ εξακολοφκθςθ παρατυπία από
κάποιον πάροχο κατάρτιςθσ όςον αφορά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν τθσ ανωτζρω
παραγράφου, τότε ο Ο.Α.Ε.Δ. δφναται να επιβάλλει τθ διαγραφι του παρόχου από το Μθτρϊο
παρόχων τθσ Δράςθσ.
Ο ωφελοφμενοσ για τθν εγγραφι του ςτον πάροχο κατάρτιςθσ, οφείλει να προςκομίςει:
Α . Τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του.
Β. Τα δικαιολογθτικά για τθν τεκμθρίωςθ των ςτοιχείων που διλωςε ςτθν Αίτθςθ Συμμετοχισ
του, όπωσ αυτά ορίηονται παρακάτω.
Δικαιολογθτικά που κα πρζπει να κατατεκοφν:
Αντίγραφο του Εκκακαριςτικοφ Σθμειϊματοσ τθσ Εφορίασ του οικονομικοφ ζτουσ 2014
(ειςοδιματα 2013).
Υπεφκυνθ Διλωςθ του αρκρ. 8 του Ν.1599/86 με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ
του ότι «(α) τα ςτοιχεία που δθλϊνω ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ με ΚΑΥΑΣ …………… είναι
ακριβι και αλθκι και (β) δεν παρακολουκϊ ι δεν ζχω παρακολουκιςει άλλο πρόγραμμα
κατάρτιςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμθνο, πλθν
προγράμματοσ ελλθνομάκειασ ι κατάρτιςθσ δεξιοτιτων ΤΡΕ που οδθγοφν ςε
πιςτοποίθςθ»
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Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ
Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων ςπουδϊν με το οποίο κα αποδεικνφεται το επίπεδο ςπουδϊν
του και ο Βακμόσ Ρτυχείου.

6.5.Συγκρότθςθ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ - Διλωςθ Ζναρξθσ
6.5.1.Υποβολι από τον πάροχο κατάρτιςθσ Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ /
Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ
Κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ μόλισ ςυγκροτιςει ζνα Τμιμα Κατάρτιςθσ και εφόςον ζχει
καταχωριςει τισ τριμερείσ ςυμβάςεισ ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ, υποβάλλει θλεκτρονικά Διλωςθ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ,
μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ http://www.voucher.gov.gr ςτον Ο.Α.Ε.Δ. τουλάχιςτον δζκα
(10) θμερολογιακζσ θμζρεσ, πριν τθν ζναρξι του. Ο Ο.Α.Ε.Δ. δφναται να διατυπϊςει
παρατθριςεισ ωσ προσ τθν ορκότθτα και πλθρότθτα των υποβλθκζντων ςτοιχε ίων. Στθν
περίπτωςθ αυτι ο Ράροχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ.
Θ Διλωςθ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ περιλαμβάνει τα εξισ:
Α.
Στοιχεία Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ:
- Αφξων αρικμόσ τμιματοσ
- Τίτλοσ του αντικειμζνου κατάρτιςθσ
- Στοιχεία του τόπου διεξαγωγισ (Διοικθτικι Ρεριφζρεια, Ρεριφερειακι Ενότθτα,
Διμοσ, Διεφκυνςθ τόπου διεξαγωγισ): ιδιόκτθτθ πιςτοποιθμζνθ δομι ι
πιςτοποιθμζνθ δομι άλλου αδειοδοτθμζνου παρόχου, ι ςχολικό κτίριο, εφόςον θ
κατάρτιςθ πρόκειται να πραγματοποιθκεί ςε νθςιωτικι περιοχι κατά τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ
- Στοιχεία του Υπευκφνου Υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ
- Θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ του τμιματοσ κατάρτιςθσ (κεωρία-πρακτικι).
Β.
Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ, ςτο οποίο κα ςυμπεριλαμβάνονται οι
θμζρεσ και ϊρεσ πραγματοποίθςθσ των μακθμάτων του κεωρθτικοφ μζρουσ και τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ.
Γ.
Συγκεντρωτικι κατάςταςθ των ωφελουμζνων ςτο τμιμα/πρόγραμμα κατάρτιςθσ, θ
οποία κα περιλαμβάνει τα ονοματεπϊνυμα και τουσ αρικμοφσ ΚΑΥΑΣ των
ςυμμετεχόντων.
Δ.
Συγκεντρωτικι κατάςταςθ (ςκαναριςμζνθ) των φυςικϊν προςϊπων, που ενδεχομζνωσ
κα ςυμμετάςχουν ςτο τμιμα κατάρτιςθσ, και δεν είναι ωφελοφμενοι - κάτοχοι επιταγϊν
κατάρτιςθσ, με τισ υπογραφζσ τουσ.
Ε.
Κατάςταςθ των εκπαιδευτϊν του κεωρθτικοφ μζρουσ του τμιματοσ κατάρτιςθσ και των
αναπλθρωτϊν τουσ, θ οποία κα περιλαμβάνει το ονοματεπϊνυμο των εκπαιδευτϊν, που
είναι πιςτοποιθμζνοι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ κακϊσ και τα ςτοιχεία του
Επόπτθ Ρρακτικισ (ςτελζχουσ ΣΥΥ) και του αναπλθρωτι του.
ΣΤ. Συμφωνθτικό μίςκωςθσ ι παραχϊρθςθσ χριςθσ (ςκαναριςμζνο) πιςτοποιθμζνθσ δομισ,
κεωρθμζνο από αρμόδια ΔΟΥ, όπου απαιτείται, ςε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τμιματοσ
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Η.

Θ.
Κ.

Λ.

κατάρτιςθσ ςε μθ ιδιόκτθτθ πιςτοποιθμζνθ δομι.
Κατάςταςθ των επιχειριςεων / φορζων, με τισ οποίεσ ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ ζχει
ςυμβλθκεί για τθν πρακτικι άςκθςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει:
τισ κζςεισ πρακτικισ που κάκε επιχείρθςθ προςφζρει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ,
Κατάςταςθ κατανομισ καταρτιηόμενων ανά επιχείρθςθ/φορζα πρακτικισ άςκθςθσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Τισ ςυμβάςεισ/ιδιωτικά ςυμφωνθτικά (ςκαναριςμζνα) που ζχει ςυνάψει ο Ράροχοσ
Κατάρτιςθσ με τισ επιχειριςεισ/φορείσ πρακτικισ άςκθςθσ για το ςυγκεκριμζνο τμιμα
κατάρτιςθσ.
Τα ςτοιχεία του επιβλζποντα Ρρακτικισ Άςκθςθσ/ Εργαςιακοφ Υπεφκυνου από πλευράσ
Επιχείρθςθσ.

6.5.2Μετά τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ Ζναρξθσ
Μετά τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ Ζναρξθσ από τον πάροχο είναι δυνατι θ υλοποίθςθ του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ, και πάντωσ τουλάχιςτον δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν
θλεκτρονικι υποβολι τθσ «Διλωςθσ Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ».
Σε κάκε περίπτωςθ ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ορκι υποβολι των
ςτοιχείων. Εάν δε κατά τουσ επιτόπιουσ ελζγχουσ του Ο.Α.Ε.Δ. διαπιςτωκοφν παραλείψεισ και μθ
τιρθςθ των όρων, επιβάλλονται ςχετικζσ κυρϊςεισ θ και διακοπι του προγράμματοσ.

6.6Υλοποίθςθ των Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
6.6.1Τιρθςθ όρων παροχισ κατάρτιςθσ – εκπαιδευτικϊν όρων
Κατά τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τόςο οι πάροχοι κατάρτιςθσ μζλθ του
Μθτρϊου Ραρόχων, όςο και οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτά, μζλθ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων,
οφείλουν να τθροφν απαρζγκλιτα τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται ςτθ με αρ.
1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ και ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ.

6.6.2Υποβολι ςτοιχείων προόδου υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κεωρθτικισ
κατάρτιςθσ και πρακτικισ άςκθςθσ,
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των προγραμμάτων
κατάρτιςθσ, και για κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ, να υποβάλει θλεκτρονικά ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα το
θμεριςιο απουςιολόγιο:
Εντόσ εικοςαλζπτου (20’) από τθν ζναρξθ τθσ πρϊτθσ εκπαιδευτικισ ϊρασ του
κεωρθτικοφ μζρουσ του προγράμματοσ. Σε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ καταρτιηομζνου ι
προςζλευςθσ απόντοσ κα πρζπει να υπάρχει ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ εντόσ
εικοςαλζπτου (20’) από αυτιν.
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Ρριν τθ λιξθ τθσ πρϊτθσ εκπαιδευτικισ ϊρασ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Σε περίπτωςθ
αποχϊρθςθσ καταρτιηομζνου ι προςζλευςθσ απόντοσ κα πρζπει να υπάρχει ενθμζρωςθ
του ςυςτιματοσ εντόσ τριανταλζπτου (30’) από αυτιν.
Σε περίπτωςθ που κατά τον επιτόπιο ζλεγχο διαπιςτωκοφν απουςίεσ καταρτιηομζνων που δεν
ζχουν δθλωκεί και αυτό επαναλθφκεί ςε επόμενο ζλεγχο, θ επιταγι ειςόδου ακυρϊνεται.
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται, ςε περίπτωςθ που τροποποιεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ, οποιοδιποτε από τα ςτοιχεία των Δθλϊςεων Ζναρξθσ Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ
Κατάρτιςθσ να υποβάλει αμζςωσ ςτον Ο.Α.Ε.Δ αίτθμα/διλωςθ τροποποίθςθσ, μζςω τθσ ειδικισ
ιςτοςελίδασ.
Κάκε αίτθμα/διλωςθ τροποποίθςθσ εξετάηεται από τον Ο.Α.Ε.Δ και κα κρίνεται όπου απαιτείται,
κατά περίπτωςθ θ αποδοχι, θ διατφπωςθ παρατθριςεων, ι/και θ απόρριψι του, με γνϊμονα το
δθμόςιο ςυμφζρον. Ο Ο.Α.Ε.Δ
ζχει το δικαίωμα, ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ και
παρακολοφκθςθσ να ηθτιςει ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ,
παρακολοφκθςθ τθσ Δράςθσ. Σε κάκε δε περίπτωςθ και ςε όλα τα ςτάδια ο Ο.Α.Ε.Δ δφναται με
παρατθριςεισ να υποδείξει ςτον πάροχο κατάρτιςθσ τα απαιτοφμενα για τθν ορκι υλοποίθςθ
τθσ Δράςθσ.
Δεν επιτρζπεται αφξθςθ του αρικμοφ των καταρτιηομζνων ςε ςχζςθ με τον δθλωκζντα αρικμό
ςτθν αντίςτοιχθ διλωςθ ζναρξθσ.
Επιτρζπεται αντικατάςταςθ καταρτιηομζνου το αργότερο 5 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του
Τμιματοσ Κατάρτιςθσ.
Αποκλείεται τροποποίθςθ, που ςυνιςτά παράβαςθ όρου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ.
Σε περίπτωςθ που θ τροποποίθςθ ςυνιςτά παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ, λφονται αυτοδικαίωσ και αηθμίωσ για τουσ ωφελοφμενουσ οι ςυμβάςεισ που ςυνιψαν
με τον πάροχο κατάρτιςθσ για το πρόγραμμα αυτό και ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ δεν δικαιοφται
καμία αμοιβι ι οποιουδιποτε είδουσ αποηθμίωςθ για τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που παρείχε
ςτουσ ωφελουμζνουσ μζχρι τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.

6.6.3.Τιρθςθ και υποβολι ςτοιχείων για το προφίλ των ωφελουμζνων
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται να τθρεί και να υποβάλει, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ και
ςε ςυνζχεια ςχετικϊν οδθγιϊν του ΟΑΕΔ, ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά των
ωφελοφμενων τθσ Δράςθσ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα παραρτιματα Λ και ΛΛ του Κανονιςμοφ
1304/2013 του ΕΚΤ.

6.7.Ολοκλιρωςθ Συμμετοχισ του Ωφελοφμενου ςτθν Κατάρτιςθ
Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, ςφμφωνα τθν παροφςα και με τθν επιφφλαξθ
των ποριςμάτων τυχόν ελζγχων που κα διενεργθκοφν, ςφμφωνα με τθν παροφςα, ο Ράροχοσ
Κατάρτιςθσ χορθγεί ςε κάκε καταρτιηόμενο «Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ
Κατάρτιςθσ», θ οποία και ςυνιςτά το μόνο αποδεικτικό ςτοιχείο ότι ολοκλθρϊκθκε θ ςυμμετοχι
του ωφελοφμενου ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ κακϊσ και «Βεβαίωςθ παροχισ ςυμβουλευτικϊν
υπθρεςιϊν».
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ (κεωρθτικι κατάρτιςθ, πρακτικι άςκθςθ)
κάκε Τμιματοσ Κατάρτιςθσ, ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ εκδίδει «Απόδειξθ Ραροχισ Εκπαιδευτικϊν
Υπθρεςιϊν» αξίασ ανάλογθσ των υπθρεςιϊν που προςζφερε (είδοσ κατάρτιςθσ,
ςυμβουλευτικισ) και παραδίδει ζνα αντίγραφο προσ κάκε ωφελοφμενο.
Θ πρωτότυπθ Απόδειξθ παραδίδεται ςτον ΟΑΕΔ, ςφμφωνα με τθν παροφςα.

6.8 Υποχρεϊςεισ Μετά τθν Ολοκλιρωςθ των Ρρογραμμάτων Κατάρτιςθσ
6.8.1Υποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων Κατάρτιςθσ και Συμβουλευτικισ από
τουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ.
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ
(κεωρία και πρακτικι άςκθςθ) υποχρεοφται να υποβάλει ςτον Ο.Α.Ε.Δ. Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ
Τμιματοσ/Ρρογράμματοσ Κατάρτιςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7.2.2 τθσ
παροφςασ.

6.8.2.Ραρακολοφκθςθ τθσ ζνταξθσ των ωφελουμζνων ςτθν αγορά εργαςίασ
Υποβολι ςχετικισ Ζκκεςθσ
Α)
Υποχρεώςεισ παρόχων κατάρτιςησ
Οι πάροχοι κατάρτιςθσ υποχρεοφνται, για χρονικό διάςτθμα 6 μθνϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
παροφςασ Δράςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ απαςχόλθςθσ), να παρακολουκοφν τθν
κατάςταςθ των ωφελουμζνων που ςυμμετείχαν ςε αυτιν, όςον αφορά ςτθν πρόςβαςι τουσ ςτθν
αγορά εργαςίασ.
Κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από
τθν εκπνοι του εξαμινου που ακολουκεί τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δράςθσ, υποβάλλει ςτον Ο.Α.Ε.Δ
μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ, «Ζκκεςθ Ραρακολοφκθςθσ των Ωφελουμζνων», ςτθν οποία
αναγράφονται για κακζνα ωφελοφμενο, δικαιοφχο τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ τα εξισ:
Ο Κωδικόσ ΚΑΥΑΣ
Θ κατάςταςθ του ωφελοφμενου ςτθν αγορά εργαςίασ (άνεργοσ /εργαηόμενοσ)
Τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ ι του φορζα, ςτθν/ον οποία/ο εργάηεται
Το αντικείμενο τθσ εργαςίασ του.
Β)
Υποχρεώςεισ Ωφελουμζνων
Τα ςτοιχεία αυτά παρζχονται ςτον πάροχο κατάρτιςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ ωφελοφμενουσ, οι
οποίοι υποχρεοφνται, για το χρονικό αυτό διάςτθμα των 6 μθνϊν, να ενθμερϊνουν τον πάροχο
κατάρτιςθσ ςτον οποίο καταρτίςτθκαν για οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ κατάςταςισ τουσ, όςον
αφορά τθν απαςχόλθςι τουσ και ειδικότερα να παρζχουν ςτουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ τα
ςτοιχεία.
Οι ωφελοφμενοι αναγνωρίηουν και αποδζχονται ανεπιφφλακτα το δικαίωμα του Υπουργείου
Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ για χριςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων αυτϊν,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ
Χαρακτιρα.
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6.9 Υποχρεϊςεισ ςυνεργαςίασ ςε περίπτωςθ ελζγχου
Α)
Υποχρεώςεισ Ωφελουμζνων
Ο ωφελοφμενοσ υποχρεοφται, ςε περίπτωςθ διενζργειασ ελζγχων ςφμφωνα με τθν παροφςα να
ςυνεργαςτεί με τα όργανα ελζγχου και να παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία
που τυχόν του ηθτθκοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτθν παροφςα Δράςθ.
Β)
Υποχρεώςεισ παρόχων κατάρτιςησ
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν υποχρεοφται, ςε περίπτωςθ διενζργειασ
ελζγχων, ςφμφωνα με τθν παροφςα, να ςυνεργαςτεί με τα όργανα ελζγχου και να παράςχει τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που τυχόν του ηθτθκοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι
του ςτθν παροφςα Δράςθ και να διακζτει το φάκελο τθσ Δράςθσ με όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά για τθν υλοποίθςι τθσ, κακϊσ και για τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ που
αναλαμβάνει. Τα ςτοιχεία του φακζλου τθροφνται ςτο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιςτον
μζχρι το τζλοσ του 2023.
Ο φάκελοσ που πρζπει να τθρεί κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ για κάκε Τμιμα Κατάρτιςθσ που κα
υλοποιιςει ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ενδεικτικά κα πρζπει να περιλαμβάνει:
 Στοιχεία των καταρτιηομζνων, όπωσ:
Τθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ καταρτιηομζνων
Τισ πρωτότυπεσ ςυμβάςεισ (ζνα εκ των τεςςάρων πρωτότυπων αντιτφπων που
υπογράφονται) μεταξφ ωφελοφμενων, παρόχου κατάρτιςθσ και επιχείρθςθσ.
Τα αντίγραφα των Βεβαιϊςεων Ραρακολοφκθςθσ του Ρρογράμματοσ
Κατάρτιςθσ των ωφελοφμενων του Τμιματοσ.
Τισ βεβαιϊςεισ νοςοκομείου / ιατροφ για τισ περιπτϊςεισ του κεφαλαίου 4.8.1
τθσ παροφςασ
Τα δικαιολογθτικά που υπζβαλαν οι ωφελοφμενοι ςτον πάροχο κατάρτιςθσ για
τθν τεκμθρίωςθ των ςτοιχείων που διλωςαν ςτθν Αίτθςθ Συμμετοχισ τουσ.
 Στοιχεία του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, όπωσ:
Αναλυτικό Ωρολόγιο Ρρόγραμμα
Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματοσ και αποδεικτικό παραλαβισ του από τουσ
ωφελοφμενουσ
Ραρουςιολόγια κεωρθτικισ κατάρτιςθσ
Ραρουςιολόγια πρακτικισ άςκθςθσ
Κατάςταςθ Εποπτϊν Ρρακτικισ
Συγκεντρωτικι κατάςταςθ εκπαιδευτϊν
Στοιχεία από τα οποία προκφπτει θ ςυνάφεια των εκπαιδευτϊν με το
αντικείμενο κατάρτιςθσ
 Στοιχεία οικονομικοφ αντικειμζνου προγράμματοσ κατάρτιςθσ
Αυτά αφοροφν ςτα εξισ:
Τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ.
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Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν που εξζδωςε ο Ράροχοσ
Κατάρτιςθσ προσ κάκε ωφελοφμενο.
Τα παραςτατικά απόδοςθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν
Δαπάνεσ Διατροφισ Καταρτιηομζνων
Τα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια αγοράσ ςχετικά με τθ διατροφι των
καταρτιηομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ ι αντίςτοιχα
ζγγραφα ιςοδφναμθσ λογιςτικισ αξίασ.
Ραραςτατικά αμοιβϊν εκπαιδευτϊν και εποπτϊν
 Στοιχεία Συμβουλευτικισ
Αυτά αφοροφν ςτα εξισ
Αντίγραφα των Ατομικϊν Φακζλων ωφελουμζνων
Τα προςόντα των Στελεχϊν Συμβουλευτικισ
Τα ςτοιχεία του Project Manager

6.10.Υποχρζωςθ Ρλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ
Δεδομζνου ότι θ πράξθ «ΕΡΙΤΑΓΘ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΜΕ ΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ
ΡΑΝ/ΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» πρόκειται να ενταχκεί ςτο Ε.Ρ. «ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ»,
κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα Δράςθ οφείλει να τθρεί τουσ κανόνεσ
πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1828/2006
κακϊσ και των νζων Κανονιςμϊν (ΕΕ) 1303/2013 (άρκρο 115-117 και Ραράρτθμα ΧΛΛ) και
1304/2013 (άρκρο 20), ωσ εξισ:
Κάκε Ράροχοσ Κατάρτιςθσ, ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1828/2006 οφείλει
να:
 Ενςωματϊνει ςε κάκε ζγγραφο που εκδίδει ςχετικό με τα προγράμματα κατάρτιςθσ που
υλοποιεί και εν γζνει τθν παροφςα Δράςθ τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του Ε.Ρ. που
χρθματοδοτεί τθ Δράςθ. Θ επικοινωνιακι ταυτότθτα είναι ίδια με αυτιν που ζχει
ενςωματωκεί ςτο υποςζλιδο (footer) τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
 Θ παραπάνω ςιμανςθ πρζπει να εμφανίηεται υποχρεωτικά ςτα ζγγραφα υλοποίθςθσ,
προκειμζνου να εκπλθροφνται οι όροι επιλεξιμότθτασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων
ενεργειϊν.
 Μθ δθμοςιοποιεί το ονοματεπϊνυμο των ςυμμετεχόντων ςτθν παροφςα Δράςθ, αλλά ςε
οποιαδιποτε δθμοςίευςθ να χρθςιμοποιεί αντί αυτϊν αποκλειςτικά και μόνο τουσ αρικμοφσ
ΚΑΥΑΣ.
 Εξαςφαλίςει ότι όςοι ςυμμετζχουν ςτθ Δράςθ είναι ενιμεροι ότι ςυγχρθματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ.
 Ενςωματϊνει ςε κάκε ζντυπο ι θλεκτρονικό μζςο προβολισ τθσ Δράςθσ (πχ. ιςτοςελίδεσ,
φυλλάδια, καταχωριςεισ) αναφορά ςτον επίςθμο ιςτότοπο (www.voucher.gov.gr) για τθν
παροχι πλθροφόρθςθσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο.
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Ρροβαίνει ςτθν ανάρτθςθ αφίςασ ςτισ αίκουςεσ κατάρτιςθσ για τθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ
για τθ ςυγκεκριμζνθ Δράςθ
Τθρεί αρχείο των δράςεων δθμοςιότθτασ που υλοποιεί, ωσ προσ το φυςικό αντικείμενο και να
το διακζτει ςτθν Ο.Α.Ε.Δ. , τθν ΕΥΔ ΕΡΑΝΑΔ, ι/και ςε οποιαδιποτε άλλθ Αρχι του ΕΣΡΑ,
εφόςον του ηθτθκεί.
Σε περίπτωςθ διενζργειασ εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ των πολιτϊν – δυνθτικϊν ωφελουμζνων
(θμερίδεσ, ςεμινάρια κλπ) για τθ ςκοπιμότθτα του ζργου, κα πρζπει ςτο χϊρο διεξαγωγισ να
υπάρχει αναρτθμζνθ πινακίδα ι αφίςα πλθροφόρθςθσ, θ οποία κα αναφζρει το ζργο και τον
φορζα χρθματοδότθςισ του και κα περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά ςτοιχεία και
λογότυπουσ δθμοςιότθτασ που περιγράφθκαν προθγουμζνωσ). Το ίδιο ιςχφει και για όλα τα
ζγγραφα που κα αφοροφν ςτθν εκδιλωςθ, όπωσ ζντυπα πλθροφόρθςθσ, πιςτοποιθτικά
ςυμμετοχισ, κλπ., τα οποία κα πρζπει να φζρουν όλα τα υποχρεωτικά ςτοιχεία δθμοςιότθτασ
προκειμζνου να είναι επιλζξιμθ θ δαπάνθ εκτφπωςισ τουσ.
Επίςθσ, τα υποχρεωτικά ςτοιχεία και οι λογότυποι δθμοςιότθτασ πρζπει να είναι εμφανι
κατά τθ διενζργεια δράςεων όπωσ:
 Εκδόςεισ εντφπων, δθμοςιεφςεισ – καταχωριςεισ ςτον τφπο των παρόχων, όπωσ π.χ.
αυτζσ που διενεργοφνται με ςτόχο τθν πρόςκλθςθ και προςζλκυςθ ωφελουμζνων ςτα
προγράμματα κατάρτιςθσ
 Δθμιουργία ιςτοςελίδασ για τθν προβολι των ζργων, κ.λπ.

7.ΕΛΕΓΧΟΙ – ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ
7.1.Γενικοί Προι
Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ γίνεται από τον
Ο.Α.Ε.Δ. ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Ζλεγχοι, επίςθσ είναι δυνατόν να διενεργθκοφν από τα υπόλοιπα αρμόδια προσ τοφτο εκνικά ι
κοινοτικά όργανα, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (άρκρο 7 τθσ με αρ. 1.5188/οικ3.968/
15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ.
Ο ζλεγχοσ μπορεί να είναι επιτόπιοσ ι/και διοικθτικόσ και να πραγματοποιθκεί είτε κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ είτε μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ, για να
επιβεβαιϊςει:
τθν τιρθςθ των όρων υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα.
τθν τιρθςθ των όρων παροχισ τθσ κατάρτιςθσ, κακϊσ και των όρων και προχποκζςεων
εφαρμογισ του ςυςτιματοσ επιταγϊν κατάρτιςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα,
τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
τθν αξιοπιςτία και τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν που δθλϊνονται από τουσ παρόχουσ
κατάρτιςθσ,
τθν τιρθςθ των κανόνων πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ.
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Για κάκε ζλεγχο που πραγματοποιείται από τα αρμόδια Πργανα του Ο.Α.Ε.Δ. ςυντάςςεται Ζκκεςθ
και Αποτζλεςμα Ελζγχου τα οποία κοινοποιοφνται ςτον Ράροχο Κατάρτιςθσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ που προβλζπονται ςτον Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ (Ν. 2717/99 ΦΕΚ 97/Α/1999).
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί μθ ορκι ι πλθμμελισ υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ
με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι δυνατό να επιβάλει
κυρϊςεισ από ςφςταςθ ζωσ ακφρωςθ μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ. Ο πάροχοσ
ζχει δικαίωμα υποβολισ εγγράφωσ τυχόν αντιρριςεων επί του αποτελζςματοσ ελζγχου, εντόσ
προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Ν.
2690/99(ΦΕΚ 45/Α/9.3.99) και τισ διατάξεισ τθσ με αρ. 9.8158/οικ.3.1491/12.06.2009 (ΦΕΚ
1206/19.06.2009) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και
Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ για το «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και
διαδικαςία ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του
κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ςτο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013».

7.2 Ζλεγχοι - Ριςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ και τθσ Συμβουλευτικισ
7.2.1 Ζλεγχοι για τθν υλοποίθςθ τθσ Κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ) και τθσ
Συμβουλευτικισ
H παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι άςκθςθ),
γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ όρουσ που διζπουν τθν
παροφςα.
Θ παρακολοφκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ Κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι
άςκθςθ) κακϊσ και τθσ Συμβουλευτικισ γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν παροφςα.
Θ ολοκλιρωςθ κάκε τμιματοσ κατάρτιςθσ (κεωρία και πρακτικι) πιςτοποιείται με τθ
«Βεβαίωςθ - Ριςτοποίθςθ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ και τθσ Συμβουλευτικισ» τθν
οποία εκδίδει ο Ο.Α.Ε.Δ. Θ Βεβαίωςθ αυτι αποτελεί προχπόκεςθ για τθν καταβολι του
εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ και τθσ αποπλθρωμισ τθσ επιταγισ
ειςόδου των παρόχων κατάρτιςθσ .

7.2.2.Υποβολι απολογιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν για τθν
πιςτοποίθςθ τθσ Κατάρτιςθσ και τθσ Συμβουλευτικισ
Θ πιςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ κατάρτιςθσ (κεωρία και
πρακτικι άςκθςθ) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Συμβουλευτικισ, γίνεται από τθν Ο.Α.Ε.Δ. και
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι των παρόχων κατάρτιςθσ.¨
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ι. Ριςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Θεωρθτικισ Κατάρτιςθσ
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ
τθσ υλοποίθςθσ τθσ Κεωρθτικισ κατάρτιςθσ να υποβάλει ςτον Ο.Α.Ε.Δ ςε ζντυπθ μορφι τθν
Ζκκεςθ υλοποίθςθσ τθσ Κεωρθτικισ κατάρτιςθσ του τμιματοσ
Θ εν λόγω Ζκκεςθ υποβάλλεται και θλεκτρονικά μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ τθσ Δράςθσ
http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει:
α. Συγκεντρωτικι κατάςταςθ του τμιματοσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται
ο τίτλοσ (αντικείμενο κατάρτιςθσ) και ο αφξων αρικμόσ (α/α) του τμιματοσ κατάρτιςθσ, το
ονοματεπϊνυμο και ο ΚΑΥΑΣ των ωφελουμζνων που ςυμμετείχαν ςε αυτό.
β Στοιχεία του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, (υλοποιθκζν ωρολόγιο
πρόγραμμα, ωφελοφμενοι που ςυμμετείχαν.)
γ. Στοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ Κεωρθτικισ κατάρτιςθσ,
δ Ρεριγραφι του εκπαιδευτικοφ και του προωκθτικοφ υλικοφ που διανεμικθκε κατά τθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ, με αποδεικτικά ςτοιχεία ότι αυτό παρελιφκθ από τουσ
ωφελοφμενουσ καταρτιςκζντεσ κακϊσ και βεβαιϊςεισ παραλαβισ από τουσ ωφελοφμενουσ
των Ατομικϊν τουσ φακζλων Συμβουλευτικισ
ε. Τισ τυχόν βεβαιϊςεισ νοςοκομείου / ιατροφ (ςκαναριςμζνεσ) .
ςτ. Διλωςθ καταβολισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ των
ωφελουμζνων του Τμιματοσ και τα αντίςτοιχα παραςτατικά πλθρωμισ.
ιι. Ριςτοποίθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Α και Β Φάςθσ τθσ
Ρρακτικισ Άςκθςθσ
Α Φάςθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ( Ρροςαρμογι και Ενςωμάτωςθ ςτο Εργαςιακό Ρεριβάλλον)
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ
τθσ υλοποίθςθσ τθσ Α Φάςθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, να υποβάλει ςτον Ο.Α.Ε.Δ ςε ζντυπθ μορφι
τθν Ζκκεςθ υλοποίθςθσ τθσ Α Φάςθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ,του τμιματοσ .
Θ εν λόγω Ζκκεςθ υποβάλλεται και θλεκτρονικά μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ τθσ Δράςθσ
http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει:
α. Στοιχεία του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, (υλοποιθκζν ωρολόγιο
πρόγραμμα, ωφελοφμενοι που ςυμμετείχαν.)
β. Στοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ Α Φάςθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ.
γ. Τισ τυχόν βεβαιϊςεισ νοςοκομείου / ιατροφ (ςκαναριςμζνεσ) .
δ. Διλωςθ καταβολισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ των
ωφελουμζνων του Τμιματοσ και τα αντίςτοιχα παραςτατικά πλθρωμισ.
Β Φάςθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ (Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων)
Ο Ράροχοσ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ
τθσ υλοποίθςθσ τθσ Β Φάςθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, να υποβάλει ςτον Ο.Α.Ε.Δ ςε ζντυπθ μορφι
τθν Ζκκεςθ υλοποίθςθσ τθσ Β Φάςθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ,του τμιματοσ .
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Θ εν λόγω Ζκκεςθ υποβάλλεται και θλεκτρονικά μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ τθσ Δράςθσ
http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει:
α. Στοιχεία του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, (υλοποιθκζν ωρολόγιο
πρόγραμμα, ωφελοφμενοι που ςυμμετείχαν.)
β. Στοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ Β Φάςθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ.
γ. Τισ τυχόν βεβαιϊςεισ νοςοκομείου / ιατροφ (ςκαναριςμζνεσ) .
δ. Διλωςθ καταβολισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ των
ωφελουμζνων του Τμιματοσ και τα αντίςτοιχα παραςτατικά πλθρωμισ.
ε. Βεβαίωςθ του παρόχου ςυμβουλευτικισ για τθν παροχι των Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν.
Σε περίπτωςθ μθ ορκισ ι πλθμμελοφσ υποβολισ των παραπάνω ςτοιχείων, ο Ο.Α.Ε.Δ
ενθμερϊνει τον πάροχο κατάρτιςθσ, ϊςτε αυτόσ να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ μζςα ςε
προκεςμία 10 εργάςιμων θμερϊν .
Ο Ο.Α.Ε.Δ μετά τον ζλεγχο των παραπάνω απολογιςτικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν
και εφόςον κρίνει ότι θ κατάρτιςθ ολοκλθρϊκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, εκδίδει
τθ «Βεβαίωςθ - Ριςτοποίθςθ υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ και τθσ Συμβουλευτικισ», ( ανάλογα
με τθν φάςθ πλθρωμισ) προκειμζνου να προβεί ςτθν ςυνζχεια, ςτισ διαδικαςίεσ πλθρωμϊν.
Ενθμερϊνει
δε
τον
πάροχο
κατάρτιςθσ,
μζςω
τθσ
ειδικισ
ιςτοςελίδασ
http://www.voucher.gov.gr , για τθν ζκδοςθ τθσ.
Σε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ εντόσ των προκεςμιϊν που ζχουν τεκεί ι μθ αποκατάςταςθσ των
ελλείψεων ι παραλείψεων από τουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ ι ςε περίπτωςθ μθ ορκισ ι
πλθμμελοφσ υλοποίθςθσ των όρων τθσ παροφςασ και των ευρθμάτων των επιτόπιων ελζγχων, ο
Ο.Α.Ε.Δ ειςθγείται τθν εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ.

8. ΡΛΘΩΜΕΣ
8.1. Προι και Τρόποσ Ρλθρωμισ
Οι πλθρωμζσ διενεργοφνται από τον Ο.Α.Ε.Δ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τουσ όρουσ
και τισ διαδικαςίεσ τθσ παροφςασ.
Θ καταβολι των πλθρωμϊν γίνεται με Απόφαςθ ζγκριςθσ πλθρωμισ του Ο.Α.Ε.Δ.
Θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ και του αντίτιμου των
επιταγϊν κατάρτιςθσ ςτουσ παρόχουσ κατάρτιςθσ γίνεται ωσ εξισ:
α. Θ καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ ςτουσ ωφελοφμενουσ γίνεται τμθματικά ςε τρείσ
δόςεισ ωσ ακολοφκωσ:
Α’ Δόςθ φψουσ 624,00 ευρϊ, μετά από βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ των 208 ωρϊν τθσ
Θεωρίασ .
Β’ Δόςθ, φψουσ 1.248,00 ευρϊ, μετά από βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ των 416 ωρϊν
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Ρρακτικισ (Α Φάςθ)
Γ’ Δόςθ, φψουσ 1.248,00 ευρϊ, μετά από βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ των υπολοίπων 416
ωρϊν Ρρακτικισ (Β Φάςθ).
Ρροαπαιτοφμενο κάκε πλθρωμισ είναι θ αποςτολι, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ, ςχετικισ
ενθμζρωςθσ από τον πάροχο κατάρτιςθσ.
Σε κάκε φάςθ ο Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απουςίεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί κατά τθ
διάρκεια τθσ Κεωρθτικισ Κατάρτιςθσ και τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, αντίςτοιχα, και οι οποίεσ ζχουν
δθλωκεί ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα, εκδίδει «Εντολι καταβολισ εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ
κατάρτιςθσ ωφελουμζνων» ( Κεωρθτικισ Κατάρτιςθσ ι Α Φάςθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ι Β Φάςθσ
Ρρακτικισ Άςκθςθσ), θ οποία παράγεται από τθν ειδικι ιςτοςελίδα.
Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που κάκε
ωφελοφμενοσ ζχει δθλϊςει κατά τθν υποβολι τθσ «Αίτθςθσ Συμμετοχισ» του ςτθ Δράςθ.
Για τυχόν παρακράτθςθ φόρου που κα ιςχφει κατά τθν πλθρωμι, ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει τθν
υποχρζωςθ να εκδϊςει τισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ για τουσ Δικαιοφχουσ
β. Θ καταβολι του αντιτίμου των επιταγϊν ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ των παρόχων
κατάρτιςθσ, ωσ αμοιβι για τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που παρείχαν γίνεται τμθματικά και ςε
δφο δόςεισ ωσ εξισ:
1. Θ Αϋ δόςθ αντιςτοιχεί ςε ποςό φψουσ 1.981,20 ευρϊ και καταβάλλεται μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ κεωρίασ και των πρϊτων 416 ωρϊν τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ςφνολο
624 ϊρεσ και τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθ - Ριςτοποίθςθσ Υλοποίθςθσ τθσ Θεωρίασ και
τθσ Α Φάςθσ Ρρακτικισ άςκθςθσ» και τθσ απόφαςθσ του Ο.Α.Ε.Δ για τθν «ζγκριςθ
πλθρωμισ τθσ Α’ δόςθσ των παρόχων κατάρτιςθσ».
2. Θ Βϋ δόςθ αντιςτοιχεί ςε ποςό φψουσ 1.320,80 ευρϊ καταβάλλεται μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθ (υπόλοιπεσ 416 ϊρεσ) και τθσ Συμβουλευτικισ και
τθν ζκδοςθ τθσ «Βεβαίωςθ - Ριςτοποίθςθσ Υλοποίθςθσ τθσ Κατάρτιςθσ και
Συμβουλευτικισ» και τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ του Ο.Α.Ε.Δ για τθν «ζγκριςθ πλθρωμισ
τθσ Β’ δόςθσ των παρόχων κατάρτιςθσ» .
Για τθν καταβολι τθσ αμοιβισ των ΡΑΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ απαιτείται φορολογικι και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (ςε περίπτωςθ Κ/Ξ και των μελϊν αυτισ) ςε ιςχφ για τουλάχιςτον
δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ (εξαιρουμζνθσ τθσ περίπτωςθσ τθσ
ρφκμιςθσ οπότε θ ιςχφσ είναι ζνασ μινασ)
Το μζροσ τθσ επιταγισ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ που αντιςτοιχεί ςτθν παροχι
Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν , φψουσ 300 ευρϊ ανά ωφελοφμενο, πλζον ΦΡΑ, υπόκειται ςε
παρακράτθςθ φόρου.
Θ αμοιβι των παρόχων κατάρτιςθσ καταβάλλεται ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που κάκε πάροχοσ
ζχει δθλϊςει κατά τθν υποβολι τθσ «Αίτθςθσ Συμμετοχισ» του ςτθ Δράςθ.
Οι ωφελοφμενοι και οι πάροχοι κατάρτιςθσ ουδεμία άλλθ απαίτθςθ ζχουν από τον Ο.Α.Ε.Δ.
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πζραν του ποςοφ που κα πιςτωκεί ςτουσ τραπεηικοφσ τουσ λογαριαςμοφσ.
Οι πλθρωμζσ των ωφελουμζνων και των παρόχων κατάρτιςθσ κα αναςτζλλονται, κακ’ όςον
χρόνο δεν ζχουν χορθγθκεί ςτον Ο.Α.Ε.Δ. από το αρμόδιο Υπουργείο οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ.

9.ΕΝΘΜΕΩΣΘ - ΔΘΜΟΣΙΟΡΟΙΘΣΘ ΜΘΤΩΩΝ
9.1

Ρλθροφορίεσ για τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ διατίκεται μζςω του Διαδικτφου ςτθν ειδικι
ιςτοςελίδα τθσ Δράςθσ http://www.voucher.gov.gr και δεν παρζχεται ςε ζντυπθ μορφι.
Μετά τθν ανάρτθςι του ςτθν ωσ άνω ιςτοςελίδα και μζςα ςτισ προκεςμίεσ που τίκενται ςτθν
παροφςα, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν «Αίτθςθ Συμμετοχισ» .
Για τθν προβολι τθσ παροφςασ Δράςθσ, ο Ο.Α.Ε.Δ κα αναρτιςει επίςθσ τθν παροφςα Ρρόςκλθςθ
ςτθν ιςτοςελίδα του http://www.oaed.gr και κα αναλάβει ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ των
ενδιαφερομζνων.
Ενθμζρωςθ από τθν ειδικι ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr
Πλθ θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων να ςυμμετζχουν ςτθ Δράςθ, αλλά και αυτϊν που κα
επιλεγοφν και κα ςυμμετζχουν ςε αυτιν, παρζχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, κακ’ όλθ τθ δ ιάρκεια τθσ
Δράςθσ, μζςω τθσ ειδικισ ιςτοςελίδασ των επιταγϊν κατάρτιςθσ (training voucher)
http://www.voucher.gov.gr
Επίςθσ, μζςω τθσ ίδιασ ιςτοςελίδασ γίνεται και θ διαχείριςθ όλων των ενεργειϊν για τθν
υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ, όπωσ θ υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ από ωφελουμζνουσ και τουσ
παρόχουσ κατάρτιςθσ, θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ από τον Ο.Α.Ε.Δ, θ αναφορά
προκεςμιϊν για τθν παραλαβι των vouchers, τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν, κ.ά
Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν υποχρεοφται να ενθμερϊνει τουσ ενδιαφερόμενουσ εγγράφωσ ι ατομικά.
Οι υποψιφιοι και οι ωφελοφμενοι με δικι τουσ φροντίδα και επιμζλεια λαμβάνουν γνϊςθ για
κάκε κζμα ςχετικό με τθ Δράςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ αυτισ, τθν οποία χρθςιμοποιοφν για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε κάκε ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται μζςω αυτισ για το Μθτρϊο Ωφελουμζνων και το
Μθτρϊο Ραρόχων κατάρτιςθσ, κακϊσ και για τισ τυχόν τροποποιιςεισ τουσ.
Σε κάκε ανακοίνωςθ που αναρτάται ςτθν http://www.voucher.gov.gr ι οπουδιποτε αλλοφ και
αφορά ωφελοφμενο (π.χ. πίνακεσ κατάταξθσ του Μθτρϊου Ωφελουμζνων) ΔΕΝ ΔΘΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ
το ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ του ωφελοφμενου, αλλά ΔΘΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικόσ αρικμόσ
ΚΑΥΑΣ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. εκδίδει διευκρινιςτικζσ εγκυκλίουσ τισ οποίεσ αναρτά ςτθ διεφκυνςθ
http://www.voucher.gov.gr για όλα τα κζματα που ανακφπτουν
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Θ ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ που κα καταχωροφνται ςτθν ειδικι ιςτοςελίδα είναι
υποχρεωτικι.
Σθμειϊνεται ότι, για τισ ανάγκεσ του Ρρογράμματοσ κα ςυγκροτθκεί και κα τθρείται Μθτρϊο
Ωφελουμζνων βάςει του Νόμου 2472/97. Κάκε ωφελοφμενοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ,
πρόςβαςθσ και αντίρρθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 11, 12 και 13 του Ν
2472/97.
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ Δράςθ ότι οι ωφελοφμενοι ζχουν το
δικαίωμα να επιλζγουν με ελεφκερθ βοφλθςθ τον πάροχο κατάρτιςθσ με γνϊμονα τα
προςφερόμενα προγράμματα, τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊ ν, τισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ και τισ προςδοκίεσ τουσ, χωρίσ θ κρίςθ και θ απόφαςι τουσ να
επθρεάηεται από παραπλανθτικζσ και καταχρθςτικζσ πρακτικζσ προςζλκυςθσ και τυχόν
παροχζσ, μθ ςχετικζσ με το αντικείμενο κατάρτιςθσ και τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων τουσ.

10.ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΤΑΞΘ
Με αποφάςεισ Διοικθτι ΟΑΕΔ εκδίδονται Διευκρινιςτικζσ Εγκφκλιοι για όλα τα κζματα που
πικανϊσ κα προκφψουν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ κακϊσ και διαφοροποιιςεισ ςχετικά με τισ
προκεςμίεσ που τίκενται ςτθν παροφςα.

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ

ΚΕΟΔΩΟΣ ΑΜΡΑΤΗΟΓΛΟΥ
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