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     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Επιταγή ∆ιασύνδεσης µε την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων 

και Τ.Ε.Ι.» 

 

Ο Ο.Α.Ε.∆ ενεργώντας ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 

παρ.1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) ανέλαβε την υλοποίηση της ∆ράσης µε τίτλο «Επιταγή 

∆ιασύνδεσης µε την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.» 

Η ∆ράση χρηµατοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε πόρους της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο). 

Αντικείµενο της ∆ράσης αποτελεί η παροχή σε 11.018 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστηµίων 

και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης µε 

έµφαση σε θέµατα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέµατα της αγοράς 

απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται µε το περιβάλλον του 

«επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης υλοποιείται µία ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων η οποία 

περιλαµβάνει : 

• Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών  
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• Πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της 

οικονοµίας διάρκειας 480 ωρών. (Σύνολο ωρών κατάρτισης: 600).  

Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής 

άσκησης που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / 

δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των  επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, 

παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόµενου από τον πάροχο κατάρτισης στην 

επιχείρηση πρακτικής άσκησης µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες 

για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας. 

Σκοπός της ∆ράσης είναι η ενίσχυση των ωφελούµενων µέσω συνδυασµένων δράσεων 

θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης . 

Η κατάρτιση προσφέρεται από παρόχους κατάρτισης που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και 

εγγράφηκαν στο «Μητρώο Παρόχων» της ∆ράσης. 

Η ∆ράση πραγµατοποιείται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας και θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2015. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000 ευρώ στις 8 

Περιφέρειες  Σύγκλισης. Συνολικά αναµένεται να ωφεληθούν 11.018 άνεργοι, απόφοιτοι 

Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. 

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υλοποίησης της ∆ράσης γίνεται από τον 

Ο.Α.Ε.∆. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της Πρόσκλησης. 

Ο έλεγχος µπορεί να είναι επιτόπιος ή/και διοικητικός και να πραγµατοποιηθεί είτε κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης είτε µετά την ολοκλήρωση κάθε προγράµµατος κατάρτισης για να 

επιβεβαιώσει: 

 την τήρηση των όρων υπαγωγής στο πρόγραµµα. 

 την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και 

προϋποθέσεων εφαρµογής του συστήµατος επιταγών κατάρτισης σύµφωνα µε την 

παρούσα, 

 την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 

 την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους παρόχους 

κατάρτισης, 

 την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

Ειδικότερα για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων ισχύουν τα εξής: 
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Κατά την διάρκεια των ελέγχων οι ελεγκτές επισκέπτονται τους Παρόχους Κατάρτισης στην 

έδρα ή το παράρτηµά τους κατόπιν συνεννόησης µε τον Πάροχο Κατάρτισης προκειµένου να 

ορίσουν την ηµέρα και τον τόπο ελέγχου. Ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να έχει στην έδρα 

ή το παράρτηµά του (όποιος χώρος επιλεγεί) τους φακέλους µε όλες τις σχετικές πληροφορίες 

των τµηµάτων που υλοποιεί στο πλαίσιο της ∆ράσης σε επίπεδο ∆ιοικητικής Περιφέρειας. 

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων συµπληρώνεται το συνηµµένο έντυπο ελέγχου για κάθε 

τµήµα κατάρτισης που υλοποιεί ο Πάροχος. Επισηµαίνεται ότι κάθε έλεγχος αφορά φυσικό και 

οικονοµικό αντικείµενο για κάθε τµήµα του Παρόχου Κατάρτισης.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, στον πάροχο κατάρτισης κατατίθεται ΜΟΝΟ το 

«Πρακτικό Συνεργασίας» το οποίο και πιστοποιεί την επίσκεψη σ’ αυτόν. 

Το πόρισµα του ελέγχου κοινοποιείται στον πάροχο κατάρτισης µέσω της e-εφαρµογής. 

Εφόσον ο έλεγχος είναι αρνητικός, ο πάροχος κατάρτισης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει , 

µέσω της e-εφαρµογής το αργότερο έως 20/10/2015 τις αντιρρήσεις του. 

(Στην περίπτωση που η ανάρτηση του αποτελέσµατος του ελέγχου καθυστερήσει θα δίνεται η 

δυνατότητα στον Πάροχο να υποβάλλει ένσταση εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από 

την ηµεροµηνία ανάρτησης του αποτελέσµατος στην e-εφαρµογή). 

Η ∆ιεύθυνση Α3 λαµβάνοντας υπόψη το πόρισµα ελέγχου καθώς και τις αντιρρήσεις του 

παρόχου κατάρτισης εισηγείται ανάλογα για το βάσιµο ή µη αυτών στο ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ και 

οριστικοποιεί το αποτέλεσµα του ελέγχου. 

 

Επισυνάπτουµε έντυπο µε τα σηµεία Ελέγχου των Παρόχων καθώς και το έντυπο µε τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου στο οποίο σηµειώνονται και οι σχετικές ποινές. 

Οι ελεγχόµενοι Πάροχοι παρακαλούνται να διευκολύνουν τους ελεγκτές του ΟΑΕ∆ στο έργο 

τους. 

 

 

   Η Αναπλ. ∆ιευθύντρια Α3 

 

         Αθηνά Λάζου
 


