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Ο ΟΑΕ∆ α̟ό κοινού µε την Ειδική Υ̟ηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ) της Γενικής
Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υ̟ουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (καλούµενοι εφεξής συλλογικά «ο ∆ικαιούχος») είναι ∆ικαιούχος των ̟ράξεων, οι ο̟οίες εντάσσονται, στο
̟λαίσιο της δράσης «Ε̟ιχορήγηση µε ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης
ΤΠΕ, ̟ου θα υλο̟οιηθεί α̟ό ̟ιστο̟οιηµένα Κέντρα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης», στον Άξονα Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Σύγκλισης, στον Άξονα Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στον Άξονα Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου ̟ου συγχρηµατοδοτούνται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο ̟λαίσιο του Ε.Π. “Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού”.
Ο ∆ικαιούχος έχοντας υ̟’ όψιν τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανά̟τυξης» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 3879/2011 «Ανά̟τυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοι̟ές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄163)
3. Της υ̟ αριθµ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής Α̟όφασης
των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας

«Τρο̟ο̟οίηση

και

κωδικο̟οίηση

της

υ̟’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τη µε
αριθµό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε
θέµα “Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου των Ενεργειών Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων α̟ό το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, ̟αράγραφος 2 του
Γενικού Κανονισµού 1083/2006, ό̟ως ισχύει, στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ
(2007-2013) για όλα τα Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα ̟ου εµ̟εριέχουν
4
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δράσεις κατάρτισης” και ιδίως του άρθρου 2 αυτής, ̟ου αναφέρεται στο
σύστηµα Ε̟ιταγών Κατάρτισης (Training Voucher).
4. Της υ̟΄αριθµ. Οικ 110327 (ΦΕΚ 230/τ.Β/21.02.2005) Κοινής Α̟όφασης
των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων «Σύστηµα Πιστο̟οίησης Κέντρων Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης

(Κ.Ε.Κ)»,

ό̟ως

συµ̟ληρώθηκε

µε

το

άρθρο

12

της

ΥΑ

9.16031/Οικ.3.2815/ 10-15.9.2009 (ΦΕΚ Β΄1999/15.9.09).
5. Της υ̟΄ αριθµ. 111384 (ΦΕΚ Β΄ 616/19.05.2003) Κοινής Α̟όφασης των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης».
6. Της υ̟΄αριθµ. A/25081/8.12.2005 (ΦΕΚ 1720/Α/2005) Kοινής A̟όφασης
των Υ̟ουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Ανά̟τυξη και Εφαρµογή Συστήµατος Πιστο̟οίησης και
Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστο̟οιητικών Πληροφορικής
ή Γνώσης Χειρισµού Η/Υ».
7. Της ̟ερί̟τωσης ιβ) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000
«(ΦΕΚ Α΄248) «Κώδικας ΦΠΑ»
8. Της υ̟΄ αριθµ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Α̟όφασης του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και τις µε αριθµ. ̟ρωτ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 (ΦΕΚ
1957/Β/09-09-2009) και 28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010)
τρο̟ο̟οιήσεών της.
9. Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1081/2006 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και την Κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1784/1999, ό̟ως
ισχύει.
10. Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου
2006 ̟ερί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης , το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο
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Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1260/1999, ό̟ως
ισχύει.
11. Του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006 της Ε̟ιτρο̟ής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσ̟ιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου ̟ερί καθορισµό γενικών διατάξεων για το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης, το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1080/2006 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης , ό̟ως ισχύει.
12. Του Π.∆ 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας α̟ασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών και άλλων ̟όρων στο Υ̟ουργείο Εργασίας», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
13. Του Β.∆ 405/1971 (ΦΕΚ 123/Α) «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υ̟ηρεσιών του ΟΑΕ∆»,και τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α)
«Αναδιάρθρωση ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις».
14. Toυ Ν.1545/1985, αρθρο 14 & 3 (ΦΕΚ 491/20-5-1985) «Εθνικό Σύστηµα
Προστασίας α̟ό την Ανεργία και άλλες διατάξεις».
15. Της µε αριθµ. 37156/18953/08 (ΦΕΚ 1005 Β/30-5-2008) ΚΥΑ «Τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθµ. 107900/12.4.2001 κοινής υ̟ουργικής α̟όφασης (ΦΕΚ
599/21.5.2001) ό̟ως ισχύει µε αντικείµενο την αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υ̟ηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο Υ̟ουργείο Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3614/2007».
16. Της Α̟όφασης της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής C/2007/5534/12-11-2007 σχετικά µε την έγκριση του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού».
17. Την α̟ό 2.2360/3.28707.02.2012 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ κατά το άρθρο 11
της µε αριθµ. 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915/Β) /20/5/2011 ΚΥΑ για εξαίρεση
α̟ό το άρθρο 4, ̟αράγραφος 4.3.1.5, σηµείο Γ της ανωτέρω ΚΥΑ.
18. Τη µε αρ. ̟ρωτ. 1.17905/οικ. 6.3889/30-11-2011 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε
την

υ̟’

αριθ.

1.19097/οικ.6.4126/15-12-2011

και

την

υ̟’

αριθ.
6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”

1.20060/οικ.6.4402-29/12/2011, Πρόσκληση µε κωδικό 46 της ΕΥ∆ Ε.Π.
«Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού», ̟ρος τον ΟΑΕ∆ για την υ̟οβολή
̟ροτάσεων ̟ράξεων σχετικά µε την «Ε̟ιχορήγηση µε ε̟ιταγές κατάρτισης
(training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης ανέργων σε βασικές
δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό ̟ιστο̟οιηµένα Κέντρα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης» ̟ροκειµένου οι εν λόγω ̟ράξεις να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο ̟λαίσιο του Άξονα 3 του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού».
19. Τη µε αριθ. Πρωτ. 2.6967/οικ.6.1671/20.03.2012 Ένταξη Πράξης «Ε̟ιχορήγηση µε ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό
̟ιστο̟οιηµένα κέντρα ε̟αγγελµατικής κατάρτισης , στις 2 Περιφέρεις
Σταδιακής Εισόδου» µε κωδικό MIS 3734000 στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού».
20. Τη µε αριθ. Πρωτ. 2.6966/οικ.6.1670/20.03.2012 Ένταξη Πράξης «Ε̟ιχορήγηση µε ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό
̟ιστο̟οιηµένα κέντρα ε̟αγγελµατικής κατάρτισης , στις 3 Περιφέρεις
Σταδιακής Εξόδου» µε κωδικό MIS 373399 στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού».
21. Τη µε αριθ. Πρωτ. 2.6903/οικ.6.1660/20.03.2012 Ενταξη Πράξης «Ε̟ιχορήγηση µε ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό ̟ιστο̟οιηµένα κέντρα ε̟αγγελµατικής κατάρτισης, στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης» µε κωδικό MIS 373398 στο Ε.Π. «Ανά̟τυξη Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού».
22. Την υ̟’ αριθµ. Β109799/19/03/2012 σχετικά Σύµφωνα Α̟οδοχής Όρων
Α̟οφάσεων Ένταξης Πράξεων και Υ̟οχρεώσεων ∆ικαιούχου.
23. Το γεγονός ότι α̟ό την ̟αρούσα θα ̟ροκληθεί δα̟άνη ̟ου δεν θα υ̟ερβεί τα 22.000.000 (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) θα καλυφθεί α̟ό το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων σε βάρος του κωδικού KAE 2659
7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”

24. Την µε αριθµ 930/14/3-4-2012 α̟όφαση έγκρισης της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης α̟ό το ∆.Σ του ΟΑΕ∆.

Εγκρίνει και εκδίδει την ̟αρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη ∆ράση µε αντικείµενο:

“ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΜΕ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(TRAINING

VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”

1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

1.1

Περιγραφή της δράσης

1. Αντικείµενο της δράσης – ∆ικαιούχος: Η δράση αναφέρεται στην ε̟ιχορήγηση, µε ε̟ιταγές κατάρτισης (training vouchers εφεξής “ε̟ιταγές
κατάρτισης”), της συνεχιζόµενης ε̟αγγελµατικής κατάρτισης ανέργων.
Η κατάρτιση θα γίνει σε ̟ρογράµµατα µε αντικείµενο τις Βασικές ∆εξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ε̟ικοινωνιών (εφεξής «ΤΠΕ»)
και ̟εριλαµβάνει την ̟ιστο̟οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, ̟ου α̟οκτώνται α̟ό αυτά.
Τα ̟ρογράµµατα θα υλο̟οιηθούν α̟ό ̟ιστο̟οιηµένα Κέντρα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα ο̟οία θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ, ̟ου θα
συγκροτήσει ο ΟΑΕ∆ για την υλο̟οίηση της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης (εφεξής “Μητρώο ΚΕΚ”).
Για την ολοκλήρωση του ̟ρογράµµατος τα ΚΕΚ θα ̟αρέχουν στους καταρτιζόµενους και τη δυνατότητα ̟ιστο̟οίησης α̟ό Φορείς Πιστο̟οίησης βασικών
δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, ̟ου α̟οκτήθηκαν α̟ό αυτούς κατά τη διάρκεια
της κατάρτισης.
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Οι άνεργοι, ̟ου θα καταρτιστούν µε τα ̟ρογράµµατα, θα ε̟ιλεγούν µε τη
διαδικασία, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα και θα εγγραφούν στο Μητρώο
Ωφελούµενων (εφεξής “Μητρώο Ωφελούµενων”). Οι άνεργοι ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουµένων θα λάβουν µια ε̟ιταγή κατάρτισης µε
την ο̟οία θα ̟ληρωθεί το ̟ρόγραµµα κατάρτισης ̟ου θα ̟αρακολουθήσουν σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας. Η συµµετοχή των ανέργων στις
εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, ̟ου θα α̟οκτηθούν
α̟ό τα ̟ρογράµµατα είναι υ̟οχρεωτική.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συµµετοχής στις εξετάσεις
̟ιστο̟οίησης καθώς και των διαδικασιών, ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα, ο
ΟΑΕ∆ θα καταβάλει στους ανέργους, ̟ου θα καταρτιστούν εκ̟αιδευτικό
ε̟ίδοµα (εφεξής “εκ̟αιδευτικό ε̟ίδοµα”), το ο̟οίο ε̟ίσης χρηµατοδοτείται α̟ό τη δράση.
∆ικαιούχος των ̟ράξεων της ∆ράσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) είναι ο ΟΑΕ∆ α̟ό κοινού µε την Ειδική Υ̟ηρεσία
Εφαρµογής

Συγχρηµατοδοτούµενων

Ενεργειών

α̟ό

το

Ευρω̟αϊ-

κό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ) της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υ̟ουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η ΕΥΕ ως ∆ικαιούχος ̟ροβαίνει στην ̟αρακολούθηση, στον έλεγχο
και στην ̟ιστο̟οίηση της υλο̟οίησης του φυσικού αντικειµένου των ̟ρογραµµάτων µε βάση τους όρους ̟ου διέ̟ουν την ̟αρούσα.
2. Γενικοί όροι:
1. Όλοι οι όροι της ̟αρούσας είναι υ̟οχρεωτικοί για όσους συµµετέχουν µε
ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο και σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο στη διαδικασία αυτής,
2. Η συµµετοχή στη διαδικασία, ̟ου ̟εριγράφεται στην ̟αρούσα, συνε̟άγεται την ̟λήρη και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή του συνόλου των όρων αυτής,
3. Η υ̟οβολή αίτησης συµµετοχής

σε Μητρώο της ̟αρούσας συνιστά ε-

ξουσιοδότηση ̟ρος τον ΟΑΕ∆ για τη χρήση και ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων του αιτούντος α̟οκλειστικά για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος.
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4. Ο ∆ικαιούχος των ̟ράξεων θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι α̟αιτούµενες ενέργειες δηµοσιότητας και ενηµέρωσης ̟ου α̟αιτούν και ̟ροβλέ̟ουν
οι Κανονισµοί της Ε.Ε
5. Ο ∆ικαιούχος ε̟ιφυλάσσεται για τη διενέργεια ελέγχων ε̟αλήθευσης των
στοιχείων, ̟ου θα υ̟οβληθούν, α̟ό όσους συµµετέχουν στη διαδικασία, ̟ου
̟εριγράφεται στην ̟αρούσα,
6. Η ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟αγγελµατικής κατάρτισης α̟αλλάσσεται α̟ό
ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟ερ. ιβ) της ̟αρ.1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
7. Οι άνεργοι, ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουµένων έχουν α̟οκλειστικά τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις, ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα
και οφείλουν να τηρούν τις ανάλογες διαδικασίες για την άσκησή τους.
8. Τα ΚΕΚ, ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ έχουν τις υ̟οχρεώσεις του
«Αναδόχου/̟αρόχου», ό̟ως ορίζεται στην υ̟’ αριθµ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ
915/Β/20.5.2011) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τρο̟ο̟οίηση και κωδικο̟οίηση της υ̟’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τη µε
αριθµό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα “Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Ε̟αγγελµατικής
Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων α̟ό το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, ̟αράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, ό̟ως ισχύει, στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ
(2007-2013) για όλα τα Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα ̟ου εµ̟εριέχουν δράσεις κατάρτισης» καθώς και α̟οκλειστικά τα δικαιώµατα ̟ου ορίζονται στην ̟αρα̟άνω
και στην ̟αρούσα.

3. Προγράµµατα κατάρτισης:


Με τα ̟ρογράµµατα κατάρτισης ε̟ιδιώκεται η α̟όκτηση ̟ιστο̟οίησης
των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ.
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Τα ̟ρογράµµατα θα υλο̟οιηθούν α̟ό Κέντρα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης, ̟ου είναι ̟ιστο̟οιηµένα α̟ό το ΕΚΕΠΙΣ ή το διάδοχο φορέα
ΕΟΠΠΕΠ και θα ενταχθούν στο Μητρώο ΚΕΚ.



Οι εκ̟αιδευτές, ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για τα ̟ρογράµµατα θα είναι
̟ιστο̟οιηµένοι α̟ό το ΕΚΕΠΙΣ στο Υ̟οµητρώο Εκ̟αιδευτών Πληροφορικής και Βασικών ∆εξιοτήτων Πληροφορικής του Γενικού Υ̟οµητρώου Εκ̟αίδευσης Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ ή του διαδόχου



φορέα ΕΟΠΠΕΠ και για τις λοι̟ές θεµατικές ενότητες ό̟ως ορίζεται
̟αρακάτω (βλ. 6.3)



Οι ελάχιστοι εκ̟αιδευτικοί όροι, ̟ου οφείλουν να ̟ληρούν τα ̟ρογράµµατα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6.



Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης τα ΚΕΚ θα ̟αρέχουν στους καταρτιζόµενους τη δυνατότητα ̟ιστο̟οίησης των βασικών δεξιοτήτων
στη χρήση ΤΠΕ, ̟ου α̟οκτήθηκαν α̟ό αυτούς κατά τη διάρκεια του
̟ρογράµµατος. Οι όροι ̟ιστο̟οίησης αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7.



Η ̟ιστο̟οίηση των γνώσεων ̟ου θα α̟οκτηθούν µε τα ̟ρογράµµατα θα
̟ραγµατο̟οιηθεί µε εξετάσεις α̟ό φορείς ̟ιστο̟οίησης (εφεξής “Φορείς ̟ιστο̟οίησης”) ̟ου δραστηριο̟οιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι ο̟οίοι έχουν ̟ιστο̟οιηθεί α̟ό τον Οργανισµό Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµ.
Α/25081/1.12.2005 ΚΥΑ των Υ̟ουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης «Ανά̟τυξη και Εφαρµογή Συστήµατος Πιστο̟οίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστο̟οιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισµού
Η/Υ» (ΦΕΚ 1720/τ.Β’/08-12-2005), µε βάση τη διεθνή ε̟ί του θέµατος
̟ρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υ̟οδοµές, το λογισµικό, τις µεθόδους και
τη διαδικασία, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο Άρθρο 1 του Π.∆. 44/2005 ή α̟ό τον
Εθνικό Οργανισµό Πιστο̟οίησης Προσόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 3879/2010 «∆ια Βίου Μάθηση κλ̟ ».



Η εξέταση ̟ιστο̟οίησης θα ̟ραγµατο̟οιείται το αργότερο εντός τριάντα
(30) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό τη λήξη της κατάρτισης. Η ε̟ανεξέταση
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̟ιστο̟οίησης θα ̟ραγµατο̟οιείται το αργότερο εντός δέκα ̟έντε (15) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία της αρχικής εξέτασης.


Ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ενός ̟ρογράµµατος νοείται η ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ̟ιστο̟οίησης, συµ̟εριλαµβανοµένης και
της διαδικασίας ε̟ανεξέτασης.

4. Ωφελούµενοι - Μητρώο Ωφελουµένων:
Α. Ωφελούµενοι α̟ό τη δράση είναι άνεργοι, ̟ου θα ε̟ιλεγούν και θα εγγραφούν α̟ό τον ΟΑΕ∆ στο Μητρώο Ωφελουµένων µε συγκεκριµένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) µέσω µοριοδότησης, αφού υ̟οβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στην ̟αρούσα διαδικασία, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (εφεξής “οι Ωφελούµενοι”) .
Β. Οι Ωφελούµενοι δεν ε̟ιτρέ̟εται να έχουν ̟αρακολουθήσει ή να ̟αρακολουθούν άλλο ̟ρόγραµµα κατάρτισης, ̟ου οδηγεί σε ̟ιστο̟οίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τελευταίο ένα (1) ηµερολογιακό έτος.
Γ. Οι Ωφελούµενοι θα λάβουν µια ε̟ιταγή κατάρτισης µε την ο̟οία α̟οκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ σε ΚΕΚ
της ε̟ιλογής τους, ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο Μητρώο ΚΕΚ. Η συµµετοχή
στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης είναι υ̟οχρεωτική για τους Ωφελούµενους.
∆. Για τους Ωφελούµενους γίνεται αναστολή του ε̟ιδόµατος ανεργίας για
όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Η ηµεροµηνία έναρξης του ̟ρογράµµατος κατάρτισης α̟οτελεί ηµεροµηνία αναστολής του ε̟ιδόµατος
ανεργίας, το ο̟οίο δικαιούνται να συνεχίσουν να λαµβάνουν α̟ό την ε̟οµένη της ολοκλήρωσης της συµµετοχής τους στη δράση. Το χρονικό διάστηµα ̟ου διαρκεί η κατάρτιση συνυ̟ολογίζεται στο χρόνο ε̟ιδότησης
της ανεργίας τους.
5. Ε̟ιταγή Κατάρτισης (training voucher): Η ε̟ιχορήγηση της κατάρτισης
των Ωφελουµένων θα γίνει µε ε̟ιταγή κατάρτισης (training voucher), η ο̟οία ενσωµατώνει µια συγκεκριµένη οικονοµική αξία µε α̟οκλειστικό σκο̟ό την ανταλλαγή της µε υ̟ηρεσίες κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης µε τους
όρους της ̟αρούσας.
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6. Εκ̟αιδευτικό Ε̟ίδοµα: Οι Ωφελούµενοι µε την ολοκλήρωση της κατάρτισης, της συµµετοχής τους στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης και των διαδικασιών της ̟αρούσας θα εισ̟ράξουν α̟ό τον ΟΑΕ∆ εκ̟αιδευτικό ε̟ίδοµα
ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα.
7. Μητρώο ΚΕΚ:
Α. Στο Μητρώο ΚΕΚ µ̟ορούν να εγγραφούν Κέντρα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ̟ιστο̟οιηµένα α̟ό το ΕΚΕΠΙΣ, υ̟οβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στην ̟αρούσα διαδικασία, στην ειδική ιστοσελίδα
της δράσης.
Β. Τα Κέντρα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης του Μητρώου ΚΕΚ αναλαµβάνουν την υ̟οχρέωση να ̟αράσχουν στους ανέργους του Μητρώου Ωφελούµενων ̟ρογράµµατα κατάρτισης και µετά την ολοκλήρωση αυτής τη δυνατότητα ̟ιστο̟οίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, ̟ου α̟οκτήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε ̟ρογράµµατος, σύµφωνα µε τους όρους
της ̟αρούσας. Τα ΚΕΚ του Μητρώου θα ̟ληρωθούν για τα ̟αρα̟άνω µε
τις ε̟ιταγές κατάρτισης (training vouchers) και υ̟οχρεούνται να καταβάλουν ̟ρος τους Φορείς ̟ιστο̟οίησης, µε τους ο̟οίους θα συµβληθούν, την
αµοιβή τους.
8. Για την υλο̟οίηση της δράσης θα λειτουργήσει ειδική ιστοσελίδα (εφεξής

«ειδική

ιστοσελίδα»)

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http://www.voucher.gov.gr, της ο̟οίας θα κάνουν χρήση οι ενδιαφερόµενοι για τη συµµετοχή τους σε κάθε στάδιο υλο̟οίησης της δράσης και στην
ο̟οία θα ̟αρέχεται συνεχής ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για κάθε θέµα, ̟ου αφορά αυτήν κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην ̟αρούσα. Η συµµόρφωση µε τις οδηγίες ̟ου θα καταχωρίζονται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υ̟οχρεωτική.
Ο ∆ικαιούχος δεν θα ενηµερώνει µε ο̟οιονδή̟οτε άλλο τρό̟ο (̟.χ. εγγράφως, ατοµικά κλ̟) τους ενδιαφερόµενους, οι ο̟οίοι µ̟ορούν να ̟ληροφορούνται το ̟εριεχόµενο της ειδικής ιστοσελίδας και α̟ό τα Κέντρα
Προώθησης της Α̟ασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆.
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Στην ̟αρα̟άνω ειδική ιστοσελίδα κάθε ΚΕΚ, ̟ου θα ενταχθεί στο Μητρώο
θα δηµιουργεί έναν ατοµικό λογαριασµό (personal account) µέσω του ο̟οίου θα ̟ραγµατο̟οιείται η συνεχής ̟αρακολούθηση της ροής των ̟ρογραµµάτων, ̟ου θα υλο̟οιεί. Για τη διευκόλυνση των ΚΕΚ του Μητρώου
θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα Οδηγός Εφαρµογής για
τα ΚΕΚ.
1.2

Στόχος της δράσης

Οι στόχοι ̟ου αναµένεται να ε̟ιτευχθούν µέσα α̟ό την υλο̟οίηση της ̟αρούσας δράσης είναι:


Η κατάρτιση και η ̟ιστο̟οίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης
ΤΠΕ, µε σκο̟ό την αναβάθµιση των ε̟αγγελµατικών τους ̟ροσόντων
και τη διευκόλυνση της ̟ρόσβασής τους στην αγορά εργασίας



Η άρση του φαινοµένου του “ψηφιακού χάσµατος – αναλφαβητισµού”
στον ̟ληθυσµό των ωφελούµενων και η α̟όκτηση εκείνων των δεξιοτήτων α̟ό τους ωφελούµενους ̟ου θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο ̟εριβάλλον ̟ου δηµιουργείται α̟ό την ταχεία εξέλιξη των νέων ΤΠΕ, καθώς και η α̟οτελεσµατική ενσωµάτωση των ΤΠΕ
στη συνεχιζόµενη ε̟αγγελµατική κατάρτιση.

1.3

Χρονοδιάγραµµα Υλο̟οίησης της δράσης - Προϋ̟ολογισµός – Γεω-

γραφική Κατανοµή Πόρων - Αριθµός Ωφελουµένων
Α. Ως ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας ε̟ιλεξιµότητας των δα̟ανών των
̟ροτεινόµενων ̟ράξεων ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2013. Η ολοκλήρωση
των ̟ράξεων θα ̟ρέ̟ει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία και µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου ̟ροϋ̟ολογισµού.
Ο αριθµός των Ωφελουµένων ̟ου θα συµµετέχουν στα ̟ρογράµµατα κατάρτισης, στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης ανέρχεται ̟ερί̟ου σε
18.332 άτοµα.
Β. Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός χρηµατοδοτείται κατά 100% α̟ό δηµόσιους ̟όρους για την υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων α̟ό
14
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το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και ανέρχεται (συµ̟εριλαµβανοµένων και των εκ̟αιδευτικών ε̟ιδοµάτων) ̟ερί̟ου σε 22.000.000 €.
Γ. Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα ̟αρουσιάζονται αναλυτικά ο Τύ̟ος Περιφερειών, οι Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες, ό̟ου θα υλο̟οιηθούν ̟ρογράµµατα συνεχιζόµενης ε̟αγγελµατικής κατάρτισης ανέργων σε βασικές
δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, µε τη χρήση ε̟ιταγών κατάρτισης (training
voucher), καθώς και η κατανοµή του Προϋ̟ολογισµού ανά Τύ̟ο Περιφέρειας και ανά Περιφέρεια και ενδεικτική κατανοµή ̟ροϋ̟ολογισµού και
αριθµού ε̟ιταγών κατάρτισης ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΡΤΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ

285.600
295.200
393.600
428.400
356.400

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
238
246
328
357
297

1.759.200
680.400
258.000
498.000
322.800

1.466
567
215
415
269

1.759.200
438.000
177.600
118.800
146.400

1.466
365
148
99
122

ΣΥΝΟΛΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

880.800
729.600
174.000
192.000
333.600

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΗΤΗΣ

1.429.200
858.000
513.600
387.600

1.191
715
428
323

1.759.200
193.200
241.200
334.800

1.466
161
201
279

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

734
608
145
160
278
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ
ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ
ΧΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΤΥΠΟΥ 1
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΝΗΣΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΤΥΠΟΥ 2
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΤΥΠΟΥ 3
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
175.200
376.800
1.321.200
354.000
122.400
108.000
76.800

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
146
314
1.101
295
102
90
64

661.200
219.600
111.600
108.000

551
183
93
90

439.200

366

10.009.200

8.341

4.322.400
552.000
240.000
825.600

3.602
460
200
688

5.940.000
2.280.000
266.400
154.800
258.000
246.000
310.800
223.200

4.950
1.900
222
129
215
205
259
186

3.739.200
309.600
57.600
104.400
100.800

3.116
258
48
87
84

572.400
10.251.600

477
8.543

248.400
488.400

207
407

736.800
274.800
218.400
408.000
33.600
66.000

614
229
182
340
28
55

1.000.800

834

1.737.600

1.448

21.998.400

18.332
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2

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

2.1

∆ικαίωµα συµµετοχής /εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουµένων

∆ικαίωµα συµµετοχής στη ∆ράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουµένων
έχουν οι άνεργοι, ̟ου είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,
ανεξάρτητα αν λαµβάνουν ε̟ίδοµα ανεργίας ή όχι.
Οι Ωφελούµενοι δεν ε̟ιτρέ̟εται να έχουν ̟αρακολουθήσει ή να ̟αρακολουθούν άλλο ̟ρόγραµµα κατάρτισης, ̟ου οδηγεί σε ̟ιστο̟οίηση βασικών
δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τελευταίο ένα (1) ηµερολογιακό έτος. Ε̟ίσης, κάθε άνεργος µ̟ορεί να ̟αρακολουθήσει ̟ρόγραµµα κατάρτισης ̟ου οδηγεί σε ̟ιστο̟οίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ για µία µόνο φορά.
2.2

∆ιαδικασία υ̟οβολής Αίτησης Συµµετοχής

Α. Οι άνεργοι ̟ου ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουµένων
για να καταρτιστούν µέσω των ̟ρογραµµάτων της ̟αρούσας ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρώσουν και να υ̟οβάλουν σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω διαδικτύου,
στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρµα «Αίτηση
συµµετοχής». Εφιστάται η ̟ροσοχή των ανέργων στη συµ̟λήρωση όλων των
α̟αιτούµενων ̟εδίων της Αίτησης συµµετοχής.
Β. Η Αίτηση συµµετοχής µε την υ̟οβολή της λαµβάνει ένα µοναδικό κωδικό
αριθµό υ̟οβολής αίτησης συµµετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ) καθώς και την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα υ̟οβολής σύµφωνα µε το µηχανογραφικό σύστηµα. Ο
Κ.Α.Υ.Α.Σ α̟οτελεί α̟οδεικτικό υ̟οβολής της αίτησης και θα χρησιµο̟οιείται σε όλα τα Μητρώα και τους ̟ίνακες, ̟ου θα δηµοσιεύονται στο ̟λαίσιο
της ̟αρούσας διαδικασίας αντί για το ονοµατε̟ώνυµο του αιτούντος καθώς
και στην ε̟ιταγή κατάρτισης.
Γ. Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αιτήσεις συµµετοχής α̟ό 9
Α̟ριλίου έως 25 Μαΐου 2012 (09-04-2012 έως 25-05-2012)
∆. Οι άνεργοι, ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούµενων θα ̟ρέ̟ει να
είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆ καθόλη τη διάρκεια της
17
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εγγραφής τους και µέχρι την ολοκλήρωση της συµµετοχής τους στη ∆ράση µε
βάση την ̟αρούσα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου Ωφελούµενος α̟ολέσει την ιδιότητα
του εγγεγραµµένου ανέργου στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆ ο̟οιαδή̟οτε
στιγµή α̟ό τη ηµέρα της εγγραφής του στο Μητρώο Ωφελούµενων µέχρι την
ολοκλήρωση της συµµετοχής του στη ∆ράση, διαγράφεται αυτοδίκαια α̟ό το
Μητρώο Ωφελουµένων και η ε̟ιταγή του κατάρτισης ακυρώνεται, εφ΄όσον
έχει ήδη εκδοθεί.
2.3

Κριτήρια ε̟ιλογής - µοριοδότηση

Α. Τα κριτήρια ε̟ιλογής των ανέργων, ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουµένων είναι:
1.

Η ηλικία του υ̟οψηφίου

2.

Η διάρκεια ανεργίας του υ̟οψηφίου

Β. Στον Πίνακα ̟ου ακολουθεί ̟αρατίθεται αναλυτικά ο τρό̟ος βαθµολόγησής τους, µε βάση τη µοριοδότηση των ε̟ιµέρους κριτηρίων, µε µέγιστη µοριοδότηση τα 80 µόρια.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1.ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(Μέγιστος βαθµός:
20µόρια)
2.∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(Μέγιστος βαθµός:
60 µόρια)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
18 - 24 ετών

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
20

25 - 54 ετών

10

55 +

15

Μήνες συνεχόµενης ανεργίας 2 µόρια για κάθε µήνα έως
α̟ό 1 έως και 12
και 12 µήνες
3 µόρια για κάθε µήνα
Μήνες συνεχόµενης ανεργίας
α̟ό 12 µήνες+ έως και 24+
α̟ό 12+ έως 24+
µήνες

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.4.

(Μέγιστη βαθµολογία:
80 µόρια)

∆ιαδικασία ε̟ιλογής των Ωφελουµένων– Κατάρτιση Μητρώου Ω-

φελουµένων
Η διαδικασία για την ε̟ιλογή των Ωφελουµένων ̟εριλαµβάνει:
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Α) Έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων της αίτησης συµµετοχής των ανέργων. Ο έλεγχος θα ̟ραγµατο̟οιηθεί αυτόµατα α̟ό το Πληροφοριακό Σύστηµα του ΟΑΕ∆ µε τη διασταύρωση των στοιχείων της Αίτησης, µε τα
αντίστοιχα στοιχεία, ̟ου τηρούνται α̟ό τον ΟΑΕ∆.
Β) Βαθµολόγηση των υ̟οψηφίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια της ̟αραγράφου
2.3. Η βαθµολόγηση θα γίνεται αυτόµατα α̟ό το Πληροφοριακό Σύστηµα
του ΟΑΕ∆. Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµιών ̟ροηγούνται οι υ̟οψήφιοι ̟ου έχουν συγκεντρώσει ̟ερισσότερα µόρια στο ̟ρώτο κριτήριο και αν αυτά
συµ̟ί̟τουν, στο δεύτερο κριτήριο. Αν και ̟άλι ̟αρουσιάζεται ισοβαθµία
̟ροηγείται ο υ̟οψήφιος, ̟ου έχει υ̟οβάλει νωρίτερα την Αίτηση συµµετοχής του.
Γ) Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουµένων µε τη µορφή ̟ινάκων κατάταξης
κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ανά Περιφερειακή Ενότητα, στους ο̟οίους α̟οτυ̟ώνεται η κατάταξη των ε̟ιλεγέντων, ̟ου εγγράφονται στο
Μητρώο, οι ο̟οίοι δικαιούνται να λάβουν ε̟ιταγή κατάρτισης, µε βάση
τα α̟οτελέσµατα της βαθµολόγησης. Οι ̟ίνακες κατάταξης θα εµφανίζουν:
i. τους ε̟ιλεγέντες ̟ρος εγγραφή στο µητρώο Ωφελούµενους, ̟ου δικαιούνται
να λάβουν ε̟ιταγές κατάρτισης, µε τους κωδικούς αριθµούς υ̟οβολής των αντιστοίχων Αιτήσεων Συµµετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ), αντί για τα ονοµατε̟ώνυµά
τους, ανά Περιφερειακή Ενότητα και
ii. τους ε̟ιλαχόντες ̟ου θα αντιστοιχούν σε ̟οσοστό έως 50% του αριθµού των
ε̟ιλεγέντων Ωφελούµενων. Οι ε̟ιλαχόντες θα εµφανίζονται ε̟ίσης µε τους
κωδικούς αριθµούς υ̟οβολής Αιτήσεων συµµετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ).
Το Μητρώο Ωφελουµένων µετά α̟ό έγκρισή του α̟ό τον ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆
ανακοινώνεται

µε

ανάρτηση

στην

ειδική

ιστοσελίδα

(http://www.voucher.gov.gr )
2.5.

Τρο̟ο̟οίηση του Μητρώου Ωφελουµένων/ ̟ίνακα κατάταξης

Σε ̟ερί̟τωση διαγραφής Ωφελουµένων α̟ό τον ̟ίνακα κατάταξης για τους
λόγους ̟ου ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 3.5, καταρτίζεται νέος ̟ίνακας
Ωφελουµένων στην Περιφερειακή Ενότητα µε ε̟ιλαχόντες. Το τρο̟ο̟οιηµέ19
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νο Μητρώο ή/και οι ε̟ί µέρους τρο̟ο̟οιηµένοι ̟ίνακες κατάταξης των Ωφελουµένων, εφόσον υ̟άρχουν, θα ανακοινώνονται µε ανάρτηση το ̟ρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr )
2.6.

Ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων

Οι άνεργοι, ̟ου έχουν υ̟οβάλει αίτηση συµµετοχής στο Μητρώο Ωφελουµένων λαµβάνουν γνώση του Μητρώου Ωφελουµένων και των τυχόν τρο̟ο̟οιήσεών του µε µόνη την ανακοίνωση µε ηλεκτρονική ανάρτηση και οφείλουν να ενηµερώνονται µε δική τους φροντίδα και ε̟ιµέλεια ̟αρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr), Ο ∆ικαιούχος δεν
έχει υ̟οχρέωση να ενηµερώνει µε ο̟οιονδή̟οτε άλλο τρό̟ο τους ενδιαφερόµενους.

3

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)

3.1

Χαρακτηριστικά της Ε̟ιταγής Κατάρτισης – Οικονοµική αξία

Α. Η ε̟ιταγή κατάρτισης (training voucher) ενσωµατώνει τη συγκεκριµένη
οικονοµική αξία, η ο̟οία αναγράφεται σε αυτήν, µε α̟οκλειστικό σκο̟ό την
ανταλλαγή της µε υ̟ηρεσίες κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, ̟ου θα
̟αρασχεθούν στους Ωφελούµενους α̟ό µέλος του Μητρώου ΚΕΚ, κατά τους
όρους της ̟αρούσας. Στις υ̟ηρεσίες αυτές ̟εριλαµβάνεται και η ̟αροχή α̟ό
το ΚΕΚ δυνατότητας στους καταρτισθέντες να συµµετάσχουν σε εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης µέχρι δύο (2) φορές σε ̟ερί̟τωση α̟οτυχίας την ̟ρώτη. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν, α̟ό Φορέα ̟ιστο̟οίησης κατά τα αναφερόµενα ̟αρα̟άνω.
Β. Η ε̟ιταγή κατάρτισης έχει τη µορφή ενός έντυ̟ου ∆ελτίου, το ο̟οίο θα
φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:
•

τον ΚΑΥΑΣ ̟ου αντιστοιχεί στον Ωφελούµενο. Με τον αριθµό αυτόν θα
̟αρακολουθείται α̟ό τον ΟΑΕ∆ και την ΕΥΕ όλη η συναλλαγή µεταξύ
ΚΕΚ και Ωφελούµενου (δηλ. µε αυτόν ο ωφελούµενος θα εγγραφεί στο
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ΚΕΚ, θα καταρτιστεί, θα λάβει µέρος στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης κλ̟.) µέχρι την ολοκλήρωση του ̟ρογράµµατος,
•

Τίτλο ∆ράσης,

•

Εκδότη Ε̟ιταγής Κατάρτισης,

•

Υ̟ογραφή Εκδότη Ε̟ιταγής Κατάρτισης (Προϊσταµένου ΚΠΑ2),

•

Οικονοµική αξία της ε̟ιταγής κατάρτισης ύψους 700 ΕΥΡΩ,

•

Ειδική σήµανση της ε̟ικοινωνιακής ταυτότητας του ΕΚΤ ό̟ως αναλύεται
στον Ε̟ικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ.

Γ. Κάθε ε̟ιταγή κατάρτισης εισ̟ράττεται µε βάση τους όρους της ̟αρούσας.
∆. Η αξία, ̟ου ενσωµατώνει η ε̟ιταγή κατάρτισης α̟οτελεί την αµοιβή του
ΚΕΚ για τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχει, η ο̟οία καταβάλλεται σύµφωνα µε τους
όρους της ̟αρούσας. Το ΚΕΚ δεν δικαιούται να ε̟ιδιώξει, να αναζητήσει ή
να λάβει αµοιβή υ̟ό άλλους όρους ούτε ο̟οιαδή̟οτε άλλη αµοιβή ή α̟οζηµίωση για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών αυτών.
3.2

Καλυ̟τόµενα κόστη α̟ό την ε̟ιταγή κατάρτισης

Α. Η αξία της ε̟ιταγής κατάρτισης α̟οτελεί το µοναδικό αντάλλαγµα, ̟ου
θα καταβληθεί στο ΚΕΚ - µέλος του Μητρώου ΚΕΚ - για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών κατάρτισης ̟ρος τον Ωφελούµενο, στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνεται
και η συµµετοχή του σε εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ .
Β. Το αντάλλαγµα αυτό ̟εριλαµβάνει την αµοιβή του ΚΕΚ και όλες ανεξαιρέτως τις ε̟ιλέξιµες δα̟άνες ̟ου βαρύνουν αυτό για την ̟αροχή των
υ̟ηρεσιών του και ιδίως:
•

τις αµοιβές των εκ̟αιδευτών, µε τους ο̟οίους το ΚΕΚ οφείλει να συµβληθεί, για την ̟αροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της ̟αρούσας

•

το κόστος του εκ̟αιδευτικού υλικού, το ο̟οίο οφείλει να χορηγήσει το
ΚΕΚ στον Ωφελούµενο κατά τους όρους της ̟αρούσας

•

το κόστος ̟αροχής αναψυκτικών / εδεσµάτων α̟ό το ΚΕΚ ̟ρος τους
Ωφελούµενους κατά τους όρους της ̟αρούσας
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•

το κόστος αµοιβής αναγνωρισµένου α̟ό τον ΟΕΕΚ /ΕΟΠΠEΠ φορέα
Χορήγησης Πιστο̟οιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισµού Η/Υ µε
τον ο̟οίο οφείλει να συµβληθεί το ΚΕΚ για τη συµµετοχή του Ωφελούµενου σε εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ

•

τις ασφαλιστικές εισφορές, ̟ου αντιστοιχούν στο εκ̟αιδευτικό ε̟ίδοµα
το ο̟οίο θα λάβει ο καταρτιζόµενος Ωφελούµενος και βαρύνουν το ΚΕΚ
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011 ‘’Αναµόρφωση του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις’’. Το ̟οσό αυτό ανέρχεται σε ̟οσοστό ύψους 6,45% ε̟ί του εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόµατος, δηλαδή σε 32,25
ΕΥΡΩ συνολικά ανά καταρτιζόµενο Ωφελούµενο.

3.3
Όροι και ∆ιαδικασία χορήγησης και ̟αραλαβής των ε̟ιταγής
κατάρτισης
Α. Οι ε̟ιταγές κατάρτισης (training voucher) εκδίδονται και χορηγούνται
στους Ωφελούµενους α̟ό τα Κέντρα Προώθησης στην Α̟ασχόληση (ΚΠΑ2).
Β. Ειδικότερα οι Ωφελούµενοι αφού εγγραφούν, κατά τα ̟αρα̟άνω, ̟ρέ̟ει εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ανακοίνωση του Μητρώου στο ο̟οίο
ορίστηκαν ως Ωφελούµενοι να ̟αραλάβουν α̟ό τα ΚΠΑ2 την ε̟ιταγή κατάρτισης. Η ̟αραλαβή θα γίνεται µόνο αυτο̟ροσώ̟ως στο ΚΠΑ2 της ̟εριοχής του Ωφελούµενου καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες
8:00 έως 14:00 Για την ̟αραλαβή της ε̟ιταγής κατάρτισης α̟αιτείται η ε̟ίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου ε̟ίσηµου εγγράφου του Ωφελούµενου
και η δήλωση του ΚΑΥΑΣ.
Γ. Κατά την ̟αραλαβή της ε̟ιταγής ο Ωφελούµενος ̟ροσκοµίζει Υ̟εύθυνη
∆ήλωση µε θεώρηση του γνήσιου της υ̟ογραφής του ότι δεν έχει ̟αρακολουθήσει ούτε ̟αρακολουθεί άλλο ̟ρόγραµµα κατάρτισης ̟ου οδηγεί σε ̟ιστο̟οίηση βασικών δεξιοτήτων το τελευταίο ένα (1) ηµερολογιακό έτος.
3.4.

Ενεργο̟οίηση ε̟ιταγής κατάρτισης

Η ενεργο̟οίηση της ε̟ιταγής κατάρτισης γίνεται µετά την εγγραφή του
Ωφελούµενου σε ΚΕΚ- µέλος του Μητρώου ΚΕΚ µε την υ̟οβολή α̟ό αυτό
22
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δήλωσης έναρξης ̟ρογράµµατος κατάρτισης µε συµµετέχοντα τον Ωφελούµενο. Κάθε Ωφελούµενος υ̟οχρεούται να ενεργο̟οιήσει την ε̟ιταγή
κατάρτισης εντός έξι (6) µηνών α̟ό την ̟αραλαβή της.
3.5.

Α̟ώλεια δικαιώµατος ενίσχυσης – ακύρωση ε̟ιταγής κατάρτισης

Α. Εάν ο Ωφελούµενος δεν ̟ροσέλθει να ̟αραλάβει την ε̟ιταγή κατάρτισης εντός της ̟ροθεσµίας και σύµφωνα µε τους όρους της ̟αραγράφου 3.3,
χάνει το δικαίωµα ενίσχυσης και διαγράφεται α̟ό το Μητρώο Ωφελούµενων.
Β. Ε̟ίσης, εάν ̟αρέλθει ά̟ρακτο το χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών
χωρίς η ε̟ιταγή κατάρτισης να ενεργο̟οιηθεί κατά τα αναφερόµενα στην
̟αράγραφο 3.4, η ε̟ιταγή ακυρώνεται και ο Ωφελούµενος διαγράφεται
α̟ό το Μητρώο Ωφελούµενων.
Γ. Εάν ο Ωφελούµενος α̟ολέσει τη ιδιότητα του εγγεγραµµένου ανέργου
στα σχετικά µητρώα του ΟΑΕ∆ διαγράφεται αυτοδίκαια α̟ό το Μητρώο
Ωφελουµένων και η ε̟ιταγή του κατάρτισης ακυρώνεται, εάν έχει ήδη εκδοθεί.
∆. Οι ̟ροθεσµίες των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων Α και Β µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιούνται για αντικειµενικά δικαιολογηµένους λόγους µε α̟όφαση του
ΟΑΕ∆,

̟ου

θα

ανακοινώνεται

στην

ειδική

ιστοσελίδα

(http://www.voucher.gov.gr).
3.6.

Α̟ώλεια ε̟ιταγής κατάρτισης

Σε ̟ερί̟τωση α̟ώλειας της ε̟ιταγής κατάρτισης ̟ου έχει εκδοθεί, ο Ωφελούµενος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει σχετική υ̟εύθυνη δήλωση ̟ρος το
ΚΠΑ2 α̟ό το ο̟οίο ̟αρέλαβε την α̟ολεσθείσα ε̟ιταγή κατάρτισης. Το
ΚΠΑ2 ̟ροβαίνει στην άµεση ακύρωση της ε̟ιταγής κατάρτισης και χορηγεί
στον Ωφελούµενο σχετική βεβαίωση α̟ώλειας στην ο̟οία µνηµονεύεται ο
ΚΑΥΑΣ και τα λοι̟ά στοιχεία ̟ου αναφέρονται στην ε̟ιταγή κατάρτισης
και η διαδικασία συνεχίζεται µε τη χρήση της βεβαίωσης αυτής.

4

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ

4.1.

Εκ̟αιδευτικό ε̟ίδοµα – ̟ροϋ̟οθέσεις λήψης - Αξία
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Α. Κάθε Ωφελούµενος εφόσον:
•

ολοκληρώσει το ̟ρόγραµµα κατάρτισης (βλ. 8.3.1) και

•

συµµετάσχει στις εξετάσεις / ε̟ανεξετάσεις ̟ιστο̟οίησης των δεξιοτήτων του (βλ. 8.3.1)

δικαιούται να λάβει εκ̟αιδευτικό ε̟ίδοµα, το ο̟οίο έχει συνολική αξία ̟εντακόσια (500) ευρώ.
Β. Σε ̟ερί̟τωση µη ολοκλήρωσης του ̟ρογράµµατος κατάρτισης µε βάση
τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρούσα ή/και µη συµµετοχής στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης ο ωφελούµενος δεν δικαιούται να λάβει ούτε το εκ̟αιδευτικό ε̟ίδοµα ούτε ο̟οιοδή̟οτε µέρος του.
4.2.

Όροι και διαδικασία καταβολής του εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόµατος

Η καταβολή του εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόµατος στον Ωφελούµενο θα γίνει α̟ό
τον ΟΑΕ∆ µετά α̟ό σχετική εισήγηση της ΕΥΕ/ΕΚΤ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 10.2 της ̟αρούσας. Η καταβολή θα γίνει µε κατάθεση του ̟οσού στον τρα̟εζικό λογαριασµό του Ωφελούµενου στην Εθνική Τρά̟εζα της
Ελλάδας, ο ο̟οίος θα έχει δηλωθεί στην Αίτηση Συµµετοχής ̟ου υ̟οβάλει ο
άνεργος κατά το σηµείο 2.2.Α της ̟αρούσας.
4.3.

∆ιαδικασία δήλωσης τρα̟εζικού λογαριασµού α̟ό τον Ωφελούµενο

Ο Ωφελούµενος για να εισ̟ράξει το εκ̟αιδευτικό ε̟ίδοµα ̟ρέ̟ει να δηλώσει
µε την υ̟οβολή της Αίτησης Συµµετοχής του κατά το σηµείο 2.2.Α της ̟αρούσας τα στοιχεία του λογαριασµού, ̟ου τηρεί στην Εθνική Τρά̟εζα της Ελλάδος και συγκεκριµένα το υ̟οκατάστηµα, τον αριθµό λογαριασµού του και
το ΙΒΑΝ. Στο λογαριασµό ο Ωφελούµενος ̟ρέ̟ει να είναι είτε ο α̟οκλειστικός δικαιούχος είτε ̟ρώτος δικαιούχος σε ̟ερί̟τωση κοινού λογαριασµού.
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5

ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΚ

5.1

Μητρώο ΚΕΚ

5.1.1

∆ικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο ΚΕΚ

Α. ∆ικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο ΚΕΚ, ̟ου θα συγκροτηθεί στο ̟λαίσιο
της ̟αρούσας έχουν µόνο τα Κέντρα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της
ηµεδα̟ής ή της αλλοδα̟ής, τα ο̟οία έχουν ̟ιστο̟οιηθεί στο θεµατικό ̟εδίο της Πληροφορικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υ̟' αρ. 110327/14-22005 Κοινής Α̟όφασης Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005) ̟ου ορίζει το
«Σύστηµα Πιστο̟οίησης Κέντρων Ε̟αγγελµατικής, Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)»,
καθώς και της υ̟' αρ.111384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινής Α̟όφασης των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Κέντρων Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης».
Β. Τα ΚΕΚ µ̟ορούν να υ̟οβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Μητρώο ΚΕΚ για τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες στις ο̟οίες µ̟ορούν να δραστηριο̟οιούνται σύµφωνα µε το ΕΚΕΠΙΣ ή το διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ και
τα οριζόµενα στην υ̟’ αριθµ110327/14-2-2005 Κοινή Α̟όφαση Υ̟ουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005) και στην υ̟’αριθµ.111384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/195-2003) Κοινή Α̟όφαση Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Γ. Τα ΚΕΚ ̟ου θα εγγραφούν στο Μητρώο µ̟ορούν να υλο̟οιήσουν ̟ρογράµµατα κατάρτισης α̟οκλειστικά σε ̟ιστο̟οιηµένες δοµές. Ειδικά σε
νησιά, στα ο̟οία δεν υ̟άρχουν ̟ιστο̟οιηµένες δοµές, τα ΚΕΚ του Μητρώου µ̟ορούν να υλο̟οιήσουν ̟ρογράµµατα σε σχολικά κτίρια, ̟ου λειτουργούν,

σύµφωνα

µε

τις

διατάξεις

της

υ̟'

αρ.

9.16031/Οικ.3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ1999/Β/15.9.2009) Κοινής Α̟όφασης
Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, εφόσον αυτά ̟αραχωρηθούν νοµίµως ̟ρος τούτο.
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∆. Η αίτηση συµµετοχής στο Μητρώο ΚΕΚ συνιστά ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή του συνόλου των όρων της ̟αρούσας, οι ο̟οίοι α̟οτελούν υ̟οχρεωτικό
και α̟οκλειστικό ̟εριεχόµενο της σύµβασης, ̟ου θα καταρτιστεί µεταξύ
του ΚΕΚ και του Ωφελούµενου, εφόσον το ΚΕΚ

εγγραφεί στο Μητρώο

ΚΕΚ.
Ε. Το ΚΕΚ, ̟ου θα εγγραφεί στο Μητρώο ΚΕΚ για την υλο̟οίηση των ̟ρογραµµάτων κατάρτισης σύµφωνα µε την ̟αρούσα έχει τις υ̟οχρεώσεις του
«Αναδόχου/̟αρόχου» ό̟ως ορίζονται στην υ̟ αριθµ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ
915/Β/20.5.2011) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τρο̟ο̟οίηση και κωδικο̟οίηση της υ̟’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε
µε τη µε αριθµό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε
θέµα “Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων
α̟ό το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, ̟αράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, ό̟ως ισχύει, στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα
τα Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα ̟ου εµ̟εριέχουν δράσεις κατάρτισης», καθώς και ̟εριοριστικά τα δικαιώµατα, ̟ου ορίζονται στην ̟αρα̟άνω και στην
̟αρούσα.
5.1.2

Υ̟οβολή Αίτησης Συµµετοχής - Όροι συµµετοχής

Α. Τα ΚΕΚ, ̟ου ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ για να
̟αράσχουν στους Ωφελούµενους τις υ̟ηρεσίες κατάρτισης της ̟αρούσας
̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν Αίτηση συµµετοχής στο Μητρώο ΚΕΚ.
Β. Η Αίτηση υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης,
και σε αυτήν αναφέρονται:
•

Τα στοιχεία του Κέντρου Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης και του νοµίµου
εκ̟ροσώ̟ου του,
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•

Ο κωδικός ̟ιστο̟οίησης του ΚΕΚ α̟ό το ΕΚΕΠΙΣ ή το διάδοχο φορέα
ΕΟΠΠΕΠ,

•

Η ονοµασία της ∆ιοικητικής Περιφέρειας, της ̟εριφερειακής ενότητας
και του ∆ήµου στον ο̟οίο το ΚΕΚ δικαιούται µε βάση την ̟ιστο̟οίησή
του να υλο̟οιήσει ̟ρογράµµατα κατάρτισης µε βάση τους όρους της
̟αρούσας, υ̟ό τη διάκριση «̟εριφερειακό» και «εθνικό» αναλόγως αν
το ΚΕΚ µ̟ορεί να δρα σε συγκεκριµένη Περιφέρεια ή Πανελλαδικά,

•

Κατάσταση ελέγχου, αναφορικά µε την τήρηση των όρων και ̟ροϋ̟οθέσεων της δράσης (check list),

•

Η ιστοσελίδα ̟ου διαθέτει το ΚΕΚ και την ο̟οία ε̟ιθυµεί να συνδεθεί
(link) µε την ιστοσελίδα της δράσης. Στην ιστοσελίδα του θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να είναι αναρτηµένο το ̟ρόγραµµα κατάρτισης ̟ου ̟ροσφέρει στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας δράσης,

•

Τα στοιχεία του τρα̟εζικού λογαριασµού του ΚΕΚ (αριθµός λογαριασµού, υ̟οκατάστηµα και IBAN) στον ο̟οίο και θα καταβληθεί η αµοιβή για τις υ̟ηρεσίες του στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας δράσης.

Γ. Προαιρετικά το ΚΕΚ βάσει της ̟ιστο̟οίησής του α̟ό το ΕΚΕΠΙΣ ή τοδιάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ, (Εθνικής ή Περιφερειακής εµβέλειας), µ̟ορεί να
δηλώσει ε̟ίσης λοι̟ές ̟εριοχές στις ο̟οίες ενδέχεται να ̟ροσφέρει κατάρτιση ανά ∆ήµο, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια καθώς και Νησιά, στα
ο̟οία ενδέχεται να ̟ροσφέρει κατάρτιση σε σχολικές αίθουσες κατά τους
όρους της ̟αρούσας ανά ∆ήµο, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια και
σχολείο. Η ̟αρα̟άνω δήλωση είναι ενδεικτική.
∆. Τα µέλη του Μητρώου ΚΕΚ υ̟οχρεούνται για όσο διάστηµα είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο να ̟ληρούν τις ανωτέρω ̟ροϋ̟οθέσεις εγγραφής
τους και να εκ̟ληρώνουν τις ασφαλιστικές και φορολογικές υ̟οχρεώσεις
τους.
Ε. Αιτήσεις συµµετοχής στο Μητρώο ΚΕΚ µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται καθ’
όλη τη διάρκεια υλο̟οίησης της ∆ράσης.
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5.1.3

∆ιαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΚΕΚ

Τα στοιχεία των ΚΕΚ, ̟ου υ̟οβάλουν Αίτηση συµµετοχής θα ελέγχονται
α̟ό το Πληροφοριακό Σύστηµα του ΟΑΕ∆ τόσο ως ̟ρος την ̟ληρότητά
τους, όσο και ως ̟ρος την ακρίβειά τους, σε σχέση µε τα ε̟ίσηµα στοιχεία
̟ου τηρούνται ή στο διάδοχο φορέα του ΕΚΕΠΙΣ, ΕΟΠΠΕΠ. Τα ΚΕΚ εγγράφονται στο Μητρώο ΚΕΚ, και τα στοιχεία τους αναρτώνται στην ειδική
ιστοσελίδα της δράσης εφόσον δια̟ιστωθεί η ακρίβεια και ̟ληρότητα των
στοιχείων ̟ου υ̟έβαλαν.
5.2

∆ιαθέσιµο ενηµερωτικό υλικό για κάθε ΚΕΚ - µέλος του Μητρώου

Α. Στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης για κάθε ΚΕΚ – µέλος του Μητρώου
θα αναρτώνται οι ακόλουθες ̟ληροφορίες:
•

Η ονοµασία - ε̟ωνυµία του ΚΕΚ µε τη διάκριση «̟εριφερειακό» και «εθνικό» αναλόγως αν µ̟ορεί να δρα σε συγκεκριµένη Περιφέρεια ή Πανελλαδικά. Εάν το ΚΕΚ µε βάση την ̟ιστο̟οίησή του µ̟ορεί να δρα
µόνο σε συγκεκριµένη ̟εριφέρεια κατονοµάζεται η ̟εριφέρεια αυτή.

•

Στοιχεία νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου

•

Κωδικός ̟ιστο̟οίησης α̟ό το ΕΚΕΠΙΣ ή το διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ

•

Αριθµός δοµών και αιθουσών ̟ληροφορικής ̟ου ανήκουν στο ΚΕΚ ανά
δήµο, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια

•

∆ιεύθυνση - Στοιχεία ε̟ικοινωνίας ανά δοµή

•

Λοι̟ές ̟εριοχές στις ο̟οίες ενδέχεται να ̟ροσφέρει κατάρτιση ανά ∆ήµο, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια καθώς και Νησιά, στα ο̟οία ενδέχεται να ̟ροσφέρει κατάρτιση σε σχολικές λειτουργούσες αίθουσες
κατά τους όρους της ̟αρούσας ανά ∆ήµο, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, µε τη σηµείωση ότι τα ̟αρα̟άνω είναι ενδεικτικά.

•

Η ̟ληροφορία ότι κάθε ΚΕΚ µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιεί ̟ρογράµµατα
και σε ενοικιαζόµενες/̟αραχωρούµενες ∆οµές τρίτων (εντός της ∆ιοικητικής Περιφέρειας ̟ιστο̟οίησής του α̟ό το διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ) για τις ο̟οίες οι Ωφελούµενοι µ̟ορούν να ενηµερώνονται
µε ε̟ικοινωνία µε το ΚΕΚ.
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Β. Ε̟ίσης, για κάθε ΚΕΚ του Μητρώου αναρτώνται ως ε̟ι̟ρόσθετο ̟ληροφοριακό υλικό για τους ενδιαφερόµενους Ωφελούµενους τα ακόλουθα στοιχεία, ̟ου αντλούνται α̟ό τα ε̟ίσηµα στοιχεία ̟ου τηρεί ο ΕΟΠΠΕΠ διάδοχος φορέας του ΕΚΕΠΙΣ :
•

Ο ισχύων βαθµός ∆οµής για τις δοµές ̟ου ανήκουν στο ΚΕΚ,

•

Η ̟αρούσα δυναµικότητα των εν λόγω ∆οµών,

•

Η ̟αρούσα δυναµικότητα των αιθουσών ̟ληροφορικής των εν λόγω
∆οµών,

•

Οι ανθρω̟οώρες κατάρτισης ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε το ΚΕΚ κατά τη διετία 2008-2009,

•

Το ̟οσοστό ̟ιστο̟οίησης σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ φυσικών ̟ροσώ̟ων, ̟ου καταρτίστηκαν α̟ό το ΚΕΚ κατά την τελευταία ̟ενταετία.

Γ. Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας θα είναι εφικτή η ̟αρα̟οµ̟ή (link) στην
ιστοσελίδα κάθε ΚΕΚ, στην ο̟οία θα δίνονται λοι̟ές ̟ληροφορίες και ενηµέρωση ̟ρος τους ενδιαφερόµενους. Ε̟οµένως στην εν λόγω ειδική ιστοσελίδα θα ̟ρέ̟ει να αναρτώνται οι ε̟ιµέρους εκ̟αιδευτικές ενότητες κάθε
ενός ̟ροσφερόµενου ̟ρογράµµατος ΤΠΕ. Tα στοιχεία ̟ου δηλώνονται
στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ δηµοσιο̟οιούνται µε α̟οκλειστική ευθύνη του
ΚΕΚ και ο ΟΑΕ∆ δεν φέρει καµία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιο̟ιστία τους.
5.3

∆ιαγραφή ΚΕΚ - Μέλος του Μητρώου

Α.

∆ιαγραφή ΚΕΚ α̟ό το Μητρώο ΚΕΚ συντελείται µε βάση τα ̟ρο-

βλε̟όµενα στο σηµείο 10.1.Γ της ̟αρούσας.
Β.

Σε ̟ερί̟τωση διαγραφής ΚΕΚ α̟ό το Μητρώο, αναρτάται σχετική α-

νακοίνωση στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.
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6

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
6.1

∆ιάρκεια

Α. Η διάρκεια κάθε ̟ρογράµµατος κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες
χρήσης ΤΠΕ είναι τουλάχιστον εκατό (100) ώρες.
Β. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις ε̟ίσηµες
αργίες.
Γ. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ηµέρα δεν µ̟ορεί να ξε̟ερνά τις έξι (6) ώρες, συµ̟εριλαµβανοµένων των διαλειµµάτων, η δε ηµερήσια εκ̟αίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι την 22η ώρα.
∆. Κάθε ̟ρόγραµµα κατάρτισης ̟ρέ̟ει να ολοκληρώνεται σε διάστηµα µικρότερο των 60 ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την έναρξή του και θα ̟ρέ̟ει
να µην ̟αρουσιάζει ασυνέχειες. Κάθε ̟ρόγραµµα κατάρτισης µ̟ορεί να διακό̟τεται στις ̟εριόδους Πάσχα, Χριστουγέννων και καλοκαιρινών διακο̟ών
ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες ̟ερι̟τώσεις, µε α̟αραίτητη ενηµέρωση της
ΕΥΕ. Σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου το ΚΕΚ υ̟οχρεούται να διακόψει την υλο̟οίηση
του ̟ρογράµµατος για συνεχές διάστηµα µεγαλύτερο των δεκα̟έντε ηµερολογιακών ηµερών υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει αιτιολογηµένο αίτηµα ̟ρος την
ΕΥΕ µέσω της ειδικής ιστοσελίδας.
6.2

Υ̟οδοµές κατάρτισης

Α. Το σύνολο των εκ̟αιδευτικών ωρών θα υλο̟οιείται σε αίθουσες ̟ου είναι
̟ιστο̟οιηµένες

στην

̟ληροφορική,

µε

βάση

την

υ̟’

αριθµ.

9.16031/Οικ.3.2815/10.9.2009 Κοινή Α̟όφαση Υ̟ουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών

και

Α̟ασχόλησης

και

Κοινωνικής

Προστασίας

(ΦΕΚ1999/Β/15.9.2009) ̟ου ορίζει το «Σύστηµα Πιστο̟οίησης Κέντρων
Ε̟αγγελµατικής, Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)», µε εξαίρεση την ̟ερί̟τωση των νησιών, στα ο̟οία δεν υ̟άρχουν ̟ιστο̟οιηµένες δοµές και στις ο̟οίες ε̟ιτρέ̟εται κατ’ εξαίρεση η υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων σε αίθουσες σχολείων, ̟ου
λειτουργούν και θα ̟αραχωρηθούν νόµιµα.
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Β. Σε κάθε εκ̟αιδευόµενο θα αντιστοιχεί ένας ηλεκτρονικός υ̟ολογιστής,
στον ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να είναι εγκατεστηµένες νόµιµες άδειες χρήσης λογισµικού, ̟ου α̟αιτείται για την ̟ιστο̟οίηση του αντικειµένου κατάρτισης. Τα
̟αρα̟άνω ισχύουν και στην ̟ερί̟τωση υλο̟οίησης ̟ρογραµµάτων κατάρτισης σε συνεργαζόµενες ̟ιστο̟οιηµένες δοµές.
Εφόσον η υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων ̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε τον σχετικό όρο της ̟αρούσας σε αίθουσες σχολείων, ̟ου λειτουργούν, το ΚΕΚ έχει
την υ̟οχρέωση για τη µεταφορά του α̟αιτούµενου εξο̟λισµού.
6.3

Εκ̟αιδευτές

Α. Η κατάρτιση ̟ραγµατο̟οιείται α̟ό εκ̟αιδευτές ενηλίκων, οι ο̟οίοι ̟ρέ̟ει να είναι ̟ιστο̟οιηµένοι α̟ό το ΕΚΕΠΙΣ ή το διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ
στο Υ̟οµητρώο Εκ̟αιδευτών Πληροφορικής και Βασικών ∆εξιοτήτων Πληροφορικής του Γενικού Υ̟οµητρώου Εκ̟αίδευσης Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
διαδόχου του ΕΚΕΠΙΣ. Για τις λοι̟ές θεµατικές ενότητες, οι εκ̟αιδευτές ̟ρέ̟ει να έχουν τις ακόλουθες ̟ιστο̟οιήσεις (ΣΤΕΠ) κατά θεµατική ενότητα:
•

Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανά̟τυξη ̟ροσω̟ικής στρατηγικής,
ε̟αγγελµατικός ̟ροσανατολισµός, τρό̟οι εξεύρεσης εργασίας, ̟ροσοµοίωση συνέντευξης µε τον εργοδότη, βασικές αρχές για εκκίνηση ε̟ιχειρηµατικότητας κ.α., ΣΤΕΠ (92): 2512

•

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, ΣΤΕΠ (92): 3182

Β. Ε̟ιτρέ̟εται η αντικατάσταση των εκ̟αιδευτών κατά τη διάρκεια υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος κατάρτισης, µόνον εφ’ όσον οι ανα̟ληρωτές εκ̟αιδευτές αντλούνται α̟ό το «Μητρώο Β’ Πιστο̟οιηµένων Εκ̟αιδευτών Ενηλίκων» του ΕΟΠΠΕΠ διαδόχου του ΕΚΕΠΙΣ και φέρουν αντίστοιχο ΣΤΕΠ.
Γ. Ο τελικός ̟ίνακας εκ̟αιδευτών και ανα̟ληρωτών τους θα συµ̟εριλαµβάνεται στο ωρολόγιο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα το ο̟οίο θα αναρτάται α̟ό το
ΚΕΚ στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης µε τη δήλωση έναρξης τµήµατος.
∆. Το ΚΕΚ συνά̟τει συµβάσεις µε τους εκ̟αιδευτές, στις ο̟οίες ̟ρέ̟ει να
αναφέρονται τα δικαιώµατα και οι υ̟οχρεώσεις των συµβαλλοµένων, ιδίως
δε το ύψος της αµοιβής τους και ο τρό̟ος καταβολής της, ο αριθµός των δι31
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δακτικών ωρών, το διάστηµα συνεργασίας, η ωριαία α̟οζηµίωση κ.ά. Οι
συµβάσεις διατηρούνται υ̟οχρεωτικά στο αρχείο του ΚΕΚ µέχρι 31/12/2020
και ̟ρέ̟ει να είναι διαθέσιµες σε ̟ερί̟τωση ελέγχου.
6.4

Περιεχόµενο

εκ̟αιδευτικών

̟ρογραµµάτων

–

Τεχνικές

εκ̟αίδευσης
Α. Η υλο̟οίηση των ̟ρογραµµάτων θα ̟ραγµατο̟οιείται µε τις εκ̟αιδευτικές µεθόδους και τεχνικές εκ̟αίδευσης ενηλίκων.
Β. Το ̟ρόγραµµα κατάρτισης ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει το ελάχιστο ̟εριεχόµενο
της ̟ιστο̟οίησης σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ, ό̟ως αυτό αναλύεται στα άρθρα
48 έως και 53 του Κεφαλαίου VIII της KYA αριθµ. A/25081/8-12-2005 (ΦΕΚ
1720/Α/2005) «Ανά̟τυξη και Εφαρµογή Συστήµατος Πιστο̟οίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστο̟οιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισµού Η/Υ» (η ο̟οία είναι αναρτηµένη στην ειδική ιστοσελίδα) και
να ̟εριλαµβάνει ε̟ι̟λέον υ̟οχρεωτικά και τις ακόλουθες ενότητες:
•

η υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

•

η ̟ροετοιµασία του καταρτιζόµενου για την αγορά εργασίας (τεχνικές
σύνταξης βιογραφικού, ανά̟τυξη ̟ροσω̟ικής στρατηγικής, ε̟αγγελµατικός ̟ροσανατολισµός, τρό̟οι εξεύρεσης εργασίας, ̟ροσοµοίωση συνέντευξης µε τον εργοδότη, βασικές αρχές για εκκίνηση ε̟ιχειρηµατικότητας
κλ̟)

Οι ̟αρα̟άνω δύο υ̟οχρεωτικές ενότητες ̟ρέ̟ει να αντιστοιχούν αθροιστικά
στο 5% του συνολικού ̟ρογράµµατος (5 ώρες). Η αναφερόµενη συνολική
διάρκεια των υ̟οχρεωτικών ενοτήτων είναι δεσµευτική.
6.5

Συµµετέχοντες - Αριθµός καταρτιζοµένων ανά τµήµα

Α. Σε κάθε τµήµα κατάρτισης µ̟ορεί να συµµετέχουν εκτός α̟ό τους Ωφελούµενους και τρίτα φυσικά ̟ρόσω̟α.
Β. Ο συνολικός αριθµός καταρτιζοµένων, Ωφελούµενων και µη, κάθε τµήµατος ενός ̟ρογράµµατος κατάρτισης ̟ρέ̟ει κατά την έναρξη του Προγράµµατος/Τµήµατος να είναι τουλάχιστον 10 άτοµα και δεν ̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει
τα 25 άτοµα.
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Γ. Ο συνολικός αριθµός καταρτιζοµένων, Ωφελούµενων και µη, σε κάθε τµήµα ενός ̟ρογράµµατος κατάρτισης δεν ε̟ιτρέ̟εται να υ̟ερβαίνει τη δυναµικότητα της ∆οµής, ̟ου χρησιµο̟οιείται .
6.6

Βεβαίωση ̟αρακολούθησης ̟ρογράµµατος κατάρτισης

Οι Ωφελούµενοι καταρτιζόµενοι υ̟οβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά
την διάρκεια υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος όσο και µετά την ολοκλήρωση
αυτού. Η ̟αρουσία και η συµµετοχή τόσο στο θεωρητικό µέρος της κατάρτισης, όσο και στις ̟ρακτικές ασκήσεις, καθώς και στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης είναι υ̟οχρεωτική για τους ̟αρα̟άνω. Μετά την ε̟ιτυχή αξιολόγηση
δίδεται σε κάθε Ωφελούµενο καταρτιζόµενο βεβαίωση ̟αρακολούθησης
̟ρογράµµατος κατάρτισης.
6.7

Λοι̟οί όροι κατάρτισης

Α. Κατά την υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων κατάρτισης των ο̟οίων η ηµερήσια
διάρκεια ξε̟ερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται α̟ό το ΚΕΚ ̟ρος τους
ωφελούµενους εδέσµατα και αναψυκτικά/χυµοί/καφέδες.
Β. Για κάθε ̟ρόγραµµα κατάρτισης είναι υ̟οχρεωτική η ̟αροχή α̟ό το
ΚΕΚ στους Ωφελούµενους του α̟αιτούµενου εκ̟αιδευτικού υλικού, ̟ου
καλύ̟τει τις εκ̟αιδευτικές ενότητες της κατάρτισης και τις α̟αιτήσεις της
̟ιστο̟οίησης.
6.8 Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις ΚΕΚ
Το ΚΕΚ υ̟οχρεούται να καταβάλει εµ̟ρόθεσµα τις ασφαλιστικές εισφορές, ̟ου αντιστοιχούν στο εκ̟αιδευτικό ε̟ίδοµα το ο̟οίο θα λάβει ο Ωφελούµενος και βαρύνουν το ΚΕΚ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 87
του ν. 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας,
ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Το ̟οσό
αυτό ανέρχεται σε ̟οσοστό ύψους 6,45% ε̟ί του εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόµατος,
δηλαδή σε 32,25 ΕΥΡΩ συνολικά ανά Ωφελούµενο.

33

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”

7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

7.1

Οργάνωση της Πιστο̟οίησης – Φορείς ̟ιστο̟οίησης

Α. Το ΚΕΚ έχει υ̟οχρέωση να µεριµνήσει για τη συµµετοχή των Ωφελουµένων στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για όλους τους
Ωφελούµενους στους ο̟οίους χορήγησε βεβαίωση ̟αρακολούθησης ̟ρογράµµατος κατάρτισης. Οι εξετάσεις αυτές θα ε̟αναληφθούν υ̟οχρεωτικά
µία φορά εφ’ όσον ο Ωφελούµενος α̟οτύχει κατά την ̟ρώτη εξέταση.
Β. Οι εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης θα ̟ραγµατο̟οιούνται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών α̟ό τη λήξη της κατάρτισης. Οι ε̟ανεξετάσεις ̟ιστο̟οίησης θα ̟ραγµατο̟οιούνται το αργότερο εντός δέκα ̟έντε (15)
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία της αρχικής εξέτασης.
Γ. Την ̟ιστο̟οίηση θα διενεργήσουν φορείς ̟ιστο̟οίησης ̟ου δραστηριο̟οιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι ο̟οίοι έχουν ̟ιστο̟οιηθεί α̟ό
τον Οργανισµό Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) µε
την υ̟’ αριθµ. Α/25081/1-12-2005 ΚΥΑ των Υ̟ουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης
(ΦΕΚ 1720/τ.Β’/08-12-2005), µε βάση τη διεθνή ε̟ί του θέµατος ̟ρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υ̟οδοµές, το λογισµικό, τις µεθόδους και τη διαδικασία,
ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο Άρθρο 1 του Π.∆. 44/2005 ή α̟ό τον Εθνικό Οργανισµό Πιστο̟οίησης Προσόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3879/2010
«∆ια Βίου Μάθηση κλ̟».
∆. Για την ̟ιστο̟οίηση το ΚΕΚ οφείλει να υ̟ογράψει σύµβαση µε Φορέα Πιστο̟οίησης η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει το ̟ρότυ̟ο ̟ιστο̟οίησης, το κόστος ̟ιστο̟οίησης, τη διαδικασία διενέργειας εξετάσεων, το χρόνο και τον τρό̟ο διενέργειας αυτών, τον τρό̟ο καθορισµού των θεµάτων των εξετάσεων και της
αξιολόγησης των Ωφελουµένων, τον αριθµό των Ωφελουµένων, ̟ου θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις και το υ̟οστηρικτικό υλικό. Οι συµβάσεις διατηρούνται υ̟οχρεωτικά στο αρχείο του ΚΕΚ µέχρι 31/12/2020 και ̟ρέ̟ει να
είναι διαθέσιµες σε ̟ερί̟τωση ελέγχου.
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7.2

Βεβαίωση συµµετοχής σε εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης

Α. Σε κάθε Ωφελούµενο ̟ου θα ολοκληρώσει ε̟ιτυχώς τις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης χορηγείται α̟ό τον οικείο φορέα ̟ιστο̟οίησης ̟ιστο̟οιητικό ̟ληροφορικής µε βάση τα ̟ροβλε̟όµενα στην υ̟’ αριθµ. Α/25081/1-12-2005 ΚΥΑ
των Υ̟ουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης (ΦΕΚ 1720/τ.Β’/08-12-2005).
Β. Σε ̟ερί̟τωση α̟οτυχίας του Ωφελουµένου χορηγείται α̟ό το Φορέα ̟ιστο̟οίησης βεβαίωση συµµετοχής του στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης η ο̟οία
φέρει το όνοµα του καταρτισθέντος και τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις ο̟οίες συµµετείχε και είναι υ̟οχρεωτικά δύο (2).

8

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

8.1

Ε̟ιλογή ΚΕΚ α̟ό τους Ωφελούµενους– Σύναψη σύµβασης κατάρ-

τισης
Α. Η ε̟ιλογή του ΚΕΚ α̟ό το σύνολο των µελών του Μητρώου ΚΕΚ, γίνεται
α̟ό τον Ωφελούµενο, ̟ου έχει λάβει ε̟ιταγή κατάρτισης (training voucher)
µε βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και εν γένει τα κριτήριά του.
Β. Οι Ωφελούµενοι αφού ε̟ιλέξουν το ΚΕΚ ̟ου ε̟ιθυµούν θα ̟ρέ̟ει να εγγραφούν σε αυτό υ̟ογράφοντας τη σχετική σύµβαση κατάρτισης, ̟ρότυ̟ο
της ο̟οίας είναι αναρτηµένο στην ειδική ιστοσελίδα.
Γ. Με την υ̟ογραφή της σύµβασης κατάρτισης, ο Ωφελούµενος αναλαµβάνει
την υ̟οχρέωση να συµµετάσχει σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας σε
̟ρόγραµµα κατάρτισης και ̟ιστο̟οίησης σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
στο ΚΕΚ ̟ου έχει ε̟ιλέξει, το ο̟οίο θα ̟ραγµατο̟οιηθεί, θα ελεγχθεί και θα
̟ληρωθεί, ε̟ίσης σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας και το ΚΕΚ αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να ̟αράσχει το ̟ρόγραµµα αυτό, να ελεγχθεί και να
̟ληρωθεί σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας. Ε̟ίσης µε τη Σύµβαση ο
Ωφελούµενος εξουσιοδοτεί το ΚΕΚ να εισ̟ράξει αντ΄ αυτού κατά τους όρους της ̟αρούσας, την ε̟ιταγή κατάρτισης (training voucher), ̟ου δι35
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καιούται ως ε̟ιχορήγηση της συνεχιζόµενης ε̟αγγελµατικής κατάρτισής
του στο ̟λαίσιο της δράσης
∆. Το ΚΕΚ υ̟οχρεούται να ̟ροβεί σε δήλωση έναρξης του ̟ρογράµµατος εντός τριάντα (30) ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση
̟ου ̟αρέλθει η ̟ροθεσµία χωρίς να γίνει δήλωση έναρξης του ̟ρογράµµατος
η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και ο Ωφελούµενος µ̟ορεί να συνάψει νέα
σύµβαση µε ΚΕΚ της ε̟ιλογής του.
Ε. Κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης κατάρτισης το ΚΕΚ υ̟οχρεούται να
αναρτήσει άµεσα τη σχετική ̟ληροφορία στην ειδική ιστοσελίδα καταχωρίζοντας και τον Κ.Α.Υ.Α.Σ του Ωφελούµενου, ενώ σε διαφορετική ̟ερί̟τωση η
σύµβαση θεωρείται άκυρη.
ΣΤ. Σε ̟ερί̟τωση υλο̟οίησης ̟ρογράµµατος σε ενοικιαζόµενη ̟ιστο̟οιηµένη δοµή άλλου ΚΕΚ, µε την υ̟ογραφή της ̟ρώτης Σύµβασης και ̟ριν
την καταχώρησή της στην ειδική ιστοσελίδα, ο Πάροχος (ΚΕΚ) υ̟οχρεούται
να λάβει τη σύµφωνη γνώµη του ΚΕΚ το ο̟οίο ̟αραχωρεί ή µισθώνει την
εν λόγω δοµή. Η σύµφωνη γνώµη θα δίνεται µέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

8.2

Έλεγχος ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή σύµβασης κατάρτισης – ∆ήλωση

σύµβασης κατάρτισης
Α. Ο Ωφελούµενος δεν ε̟ιτρέ̟εται να συνάψει συµβάσεις κατάρτισης µε ̟ερισσότερα α̟ό ένα ΚΕΚ συγχρόνως.
Β. Κάθε ΚΕΚ ̟ριν συνάψει τη σύµβαση κατάρτισης µε Ωφελούµενο υ̟οχρεούται να ελέγξει µέσω της ειδικής ιστοσελίδας και του Κ.Α.Υ.Α.Σ εάν:
ι. ο Ωφελούµενος έχει ήδη σύµβαση κατάρτισης µε άλλο ΚΕΚ, ο̟ότε δεν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟ογραφή νέας και αυτή, ̟ου θα υ̟ογραφεί κατά ̟αράβαση
της ̟αρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη
ιι. Η ε̟ιταγή του Ωφελούµενου είναι σε ισχύ ή όχι, ο̟ότε στη δεύτερη ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟ογραφή σύµβασης κατάρτισης µε τον Ωφελούµενο και αυτή, ̟ου θα υ̟ογραφεί κατά ̟αράβαση της ̟αρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.
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8.3

Υ̟οχρεώσεις Ωφελουµένων

8.3.1

Υ̟οχρεώσεις Ωφελουµένων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

Α. Οι Ωφελούµενοι υ̟οχρεούνται να ̟αρακολουθήσουν το ̟ρόγραµµα κατάρτισης ανελλι̟ώς και µε την α̟αιτούµενη ε̟ιµέλεια και να συµµετάσχουν
στη διαδικασία αξιολόγησης ̟ου εφαρµόζεται α̟ό το ΚΕΚ σχετικά µε το ̟ρόγραµµα κατάρτισης καθώς και στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ.
Β. Ε̟ιτρέ̟εται η α̟ουσία των Ωφελουµένων σε ̟οσοστό 10% ε̟ί της συνολικής διάρκειας των ωρών του ̟ρογράµµατος. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ωφελούµενος είναι άτοµο µε ανα̟ηρίες το µέγιστο ε̟ιτρε̟όµενο ̟οσοστό α̟ουσιών
µ̟ορεί µε αιτιολόγηση να αυξηθεί στο 20%.
Ειδικά οι Ωφελούµενοι, οι ο̟οίοι κατά τη διάρκεια της υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος έχουν α̟οδεδειγµένη νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο, καθώς και
οι εγκυµονούσες γυναίκες και οι γυναίκες ̟ου διανύουν ̟ερίοδο λοχείας, ε̟ιτρέ̟εται να α̟ουσιάσουν α̟ό το ̟ρόγραµµα κατάρτισης σε ̟οσοστό µέχρι
20% της συνολικής διάρκειας αυτού. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο Ωφελούµενος
υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει στο ΚΕΚ σχετική βεβαίωση του νοσοκοµείου ή
ιατρού, αµέσως.
Γ. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης ακολουθεί εξέταση για την ̟ιστο̟οίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ ̟ου α̟οκτήθηκαν α̟ό τους Ωφελούµενους κατά τη διάρκεια των ̟ρογραµµάτων. Οι εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης είναι υ̟οχρεωτικές για κάθε καταρτιζόµενο Ωφελούµενο και ̟ρέ̟ει να
υλο̟οιούνται το αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών α̟ό τη λήξη της
κατάρτισης. Κάθε Ωφελούµενος έχει δικαίωµα και υ̟οχρέωση να συµµετάσχει
µία (1) φορά σε ε̟αναλη̟τικές εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης για κάθε ενότητα. Οι
ε̟αναλη̟τικές εξετάσεις θα ̟ραγµατο̟οιούνται εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας 15 ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία της αρχικής εξέτασης.
∆. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ωφελούµενος:
•

υ̟ερβεί το ε̟ιτρε̟όµενο όριο α̟ουσιών µε βάση την ̟αρούσα ή
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•

ολοκληρώσει µεν το ̟ρόγραµµα κατάρτισης, αλλά δεν ̟ροσέλθει στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης µε βάση τα ανωτέρω και στην ταχθείσα ̟ροθεσµία,

χάνει το δικαίωµα ενίσχυσης µε βάση την ̟αρούσα, ακυρώνεται η ε̟ιταγή
κατάρτισης ̟ου έχει λάβει και διαγράφεται α̟ό το Μητρώο Ωφελουµένων,
ενώ το ΚΕΚ δεν δικαιούται αµοιβής ή κάθε άλλης α̟οζηµίωσης για τις υ̟ηρεσίες ̟ου έχει ̟αράσχει στον Ωφελούµενο στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας.
8.3.2

Υ̟οχρεώσεις Ωφελουµένων κατάρτισης µετά την ολοκλήρωση της

δράσης
Α. Οι Ωφελούµενοι υ̟οχρεούνται για ένα εξάµηνο µετά την ολοκλήρωση
της συµµετοχής τους στη δράση να ενηµερώνουν το ΚΕΚ στο ο̟οίο καταρτίστηκαν στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας για ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση της κατάστασής τους όσον αφορά την α̟ασχόλησή τους. Ειδικότερα ̟αρέχουν το
ΚΕΚ τα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στο κεφάλαιο 8.5.5 της ̟αρούσας.
Β. Οι Ωφελούµενοι αναγνωρίζουν και α̟οδέχονται ανε̟ιφύλακτα το δικαίωµα της Ειδικής Υ̟ηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΥΕ) της Γενικής Γραµµατείας
∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υ̟ουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕ∆ για χρήση και ε̟εξεργασία των
στοιχείων αυτών σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα.
8.3.3

Υ̟οχρέωση συνεργασίας σε ̟ερί̟τωση ελέγχου

Σε ̟ερί̟τωση διενέργειας ελέγχου ο Ωφελούµενος υ̟οχρεούται να συνεργαστεί µε τα όργανα ελέγχου και να ̟αράσχει τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες και
στοιχεία ̟ου τυχόν του ζητηθούν σε σχέση µε τη συµµετοχή του στην ̟αρούσα δράση.
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8.4

Ασυµβίβαστο µεταξύ εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόµατος και ε̟ιδόµατος

ανεργίας
Για τους ε̟ιδοτούµενους ανέργους γίνεται αναστολή του ε̟ιδόµατος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Η ηµεροµηνία έναρξης
του ̟ρογράµµατος κατάρτισης α̟οτελεί ηµεροµηνία αναστολής του ε̟ιδόµατος ανεργίας, το ο̟οίο δικαιούνται να συνεχίσουν να λαµβάνουν
α̟ό την ε̟οµένη της ολοκλήρωσης της συµµετοχής τους στη δράση. Το
χρονικό διάστηµα ̟ου διαρκεί η κατάρτιση συνυ̟ολογίζεται στο χρόνο
ε̟ιδότησης της ανεργίας τους.
8.5

Υ̟οχρεώσεις των ΚΕΚ

8.5.1

∆ήλωση Έναρξης Τµήµατος Κατάρτισης (Προγράµµατος)

Α. Κάθε ΚΕΚ µόλις συγκροτήσει ένα Τµήµα/Πρόγραµµα κατάρτισης µε
βάση τους όρους της ̟αρούσας υ̟οβάλλει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
της δράσης δήλωση έναρξης του Τµήµατος/Προγράµµατος κατάρτισης. Η
δήλωση υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης τουλάχιστον είκοσι εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την έναρξη του κάθε Τµήµατος /
Προγράµµατος.
Β. Η δήλωση έναρξης ̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα:
1. ∆ήλωση έναρξης υλο̟οίησης Τµήµατος / Προγράµµατος µε τα εξής
στοιχεία:
•

Αύξων αριθµός ̟ρογράµµατος

•

Το αναλυτικό εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα

•

Στοιχεία τό̟ου διεξαγωγής του Τµήµατος / Προγράµµατος (ιδιόκτητη
̟ιστο̟οιηµένη δοµή ή ̟ιστο̟οιηµένη δοµή άλλου ΚΕΚ ή χώρο σχολικού κτιρίου εφ’ όσον ̟ρόκειται η κατάρτιση να υλο̟οιηθεί σε νησιωτική
̟εριοχή, στην ο̟οία δεν υφίστανται ̟ιστο̟οιηµένες δοµές)

•

Στοιχεία υ̟ευθύνου υλο̟οίησης του Τµήµατος / Προγράµµατος

•

Στοιχεία ε̟ιστηµονικού υ̟ευθύνου

2. Το ̟ρότυ̟ο και το φορέα ̟ιστο̟οίησης.
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3. Την υ̟ογεγραµµένη σύµβαση κατάρτισης µεταξύ του Ωφελούµενου και
του ΚΕΚ (σκαναρισµένη).
4. Αναλυτικό ωρολόγιο ̟ρόγραµµα κατάρτισης, στο ο̟οίο θα συµ̟εριλαµβάνονται και οι ηµέρες και ώρες ̟ραγµατο̟οίησης των µαθηµάτων.
5. Συγκεντρωτική Κατάσταση Ωφελουµένων Τµήµατος / Προγράµµατος µε
τους αριθµούς ΚΑΥΑΣ των ε̟ιταγών (training vouchers), (σειριακούς αριθµούς και κωδικό ωφελούµενου) µε τις υ̟ογραφές τους.
6. Τον αριθµό των φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου ενδεχοµένως θα συµµετάσχουν
στο Τµήµα / Πρόγραµµα και δεν είναι ωφελούµενοι ε̟ιταγών κατάρτισης.
7. Κατάσταση Εκ̟αιδευτών Τµήµατος / Προγράµµατος και των ανα̟ληρωτών τους, µε την υ̟ογραφή τους και τα ΣΤΕΠ αυτών.
8. Συµφωνητικό µίσθωσης ή ̟αραχώρησης του χώρου σε ̟ερί̟τωση χρήσης
λειτουργούντων σχολικών κτηρίων σε νησιά, στα ο̟οία δεν υ̟άρχουν ̟ιστο̟οιηµένες δοµές (σκαναρισµένο).
9. Συµφωνητικό µίσθωσης ή ̟αραχώρησης χρήσης µε ̟ιστο̟οιηµένη δοµή,
θεωρηµένο α̟ό αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υ̟ηρεσία, ό̟ου α̟αιτείται,
σε ̟ερί̟τωση υλο̟οίησης ενεργειών εκτός των δικών του ̟ιστο̟οιηµένων
δοµών (σκαναρισµένο).
10. Την ηµεροµηνία λήξης του Τµήµατος/ Προγράµµατος.
Γ. Η ΕΥΕ ελέγχει τα στοιχεία της έναρξης του ̟ρογράµµατος ως ̟ρος την
ορθότητα, ̟ληρότητα και ε̟ιλεξιµότητα αυτών και εντός ̟ροθεσµίας είκοσι
(20) εργασίµων ηµερών α̟ό την υ̟οβολή της δήλωσης έναρξης ̟ροβαίνει
είτε σε ηλεκτρονική α̟οδοχή, είτε στη διατύ̟ωση ̟αρατηρήσεων ̟ρος το
ΚΕΚ σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστώσει µη ορθή ή ̟ληµµελή υ̟οβολή των
στοιχείων της έναρξης. Στην ̟ερί̟τωση αυτήν το ΚΕΚ υ̟οχρεούται να ε̟ανυ̟οβάλει τα ορθά στοιχεία εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών, ο̟ότε ̟ροβαίνει στην ηλεκτρονική α̟οδοχή της έναρξης του ̟ρογράµµατος.
Σε ̟ερί̟τωση ̟αρέλευσης ά̟ρακτης της ̟ροθεσµίας των είκοσι (20) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία δήλωσης έναρξης ή των ̟έντε εργασίµων ηµερών α̟ό την ε̟ανυ̟οβολή, λογίζεται ότι έχει λάβει χώρα α̟οδοχή
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αυτής α̟ό την ΕΥΕ, ακόµα και αν η τελευταία δεν έχει ̟ροβεί στην ηλεκτρονική α̟οδοχή της κατά τα ανωτέρω.
∆. Η ΕΥΕ ε̟ίσης ελέγχει µέσω του συστήµατος αν κατά την ηµεροµηνία δήλωσης της έναρξης του ̟ρογράµµατος ̟αραµένουν σε ισχύ οι ε̟ιταγές κατάρτισης των Ωφελουµένων, ̟ου θα συµµετάσχουν στο ̟ρόγραµµα κατάρτισης και ενηµερώνει το ΚΕΚ για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου έχουν ακυρωθεί οι ε̟ιταγές.
8.5.2

∆ήλωση τρο̟ο̟οιήσεων ̟ρογράµµατος

Α. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου τρο̟ο̟οιείται σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν µε τη ∆ήλωση έναρξης
είτε αυτό αφορά στο ίδιο το ̟ρόγραµµα κατάρτισης (ωρολόγιο ̟ρόγραµµα κλ̟.) είτε στους εκ̟αιδευτές, είτε στους εκ̟αιδευόµενους η τρο̟ο̟οίηση θα ̟ρέ̟ει να γνωστο̟οιείται αµέσως στην ιστοσελίδα της δράσης. Α̟οκλείεται τρο̟ο̟οίηση, ̟ου συνιστά ̟αράβαση όρου της ̟αρούσας.
Β. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η τρο̟ο̟οίηση συνιστά ̟αράβαση ο̟οιουδή̟οτε α̟ό
τους όρους της ̟αρούσας λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως για τους Ωφελούµενους οι συµβάσεις ̟ου υ̟έγραψαν µε το ΚΕΚ για το ̟ρόγραµµα αυτό
και το ΚΕΚ δεν δικαιούται καµία αµοιβή ή ο̟οιουδή̟οτε είδους α̟οζηµίωση για τις υ̟ηρεσίες κατάρτισης ̟ου ̟αρείχε στους Ωφελούµενους µέχρι τη
λύση της σύµβασης.
8.5.3

Υ̟οβολή στοιχείων ̟ροόδου της υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος

Κατά τη διάρκεια υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος το ΚΕΚ υ̟οχρεούται να
υ̟οβάλει ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης ηµερήσιο α̟ουσιολόγιο κάθε ̟ρογράµµατος εντός εικοσαλέ̟του α̟ό την έναρξη της
̟ρώτης εκ̟αιδευτικής ώρας. Σε ̟ερί̟τωση α̟οχώρησης καταρτιζόµενου ή
̟ροσέλευσης α̟όντος θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει ενηµέρωση του συστήµατος
εντός εικοσαλέ̟του α̟ό αυτήν.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά τον έλεγχο δια̟ιστωθούν α̟ουσίες καταρτιζοµένων ̟ου δεν έχουν δηλωθεί, λογίζεται για κάθε έννοµη συνέ̟εια ότι οι συ41
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γκεκριµένοι καταρτιζόµενοι α̟ουσίαζαν και α̟ό όλες τις ηµέρες κατάρτισης ̟ου έχουν ̟ροηγηθεί.
Μετά την ολοκλήρωση του ̟ρογράµµατος κατάρτισης το ΚΕΚ υ̟οχρεούται
να δηλώσει την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ̟ιστο̟οίησης, τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό τη διεξαγωγή τους.
Ε̟ίσης το ΚΕΚ ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει µέσω της ειδικής ιστοσελίδας στοιχεία σε
σχέση µε τα χαρακτηριστικά των καταρτιζοµένων ό̟ως αυτά α̟αιτούνται
σύµφωνα µε τον υ̟’ αριθµ. 1828/2006 Κανονισµό (ΕΚ) της Ε̟ιτρο̟ής - Παράρτηµα Annex ΧΧΙΙΙ. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν σε δεδοµένα για τους
ωφελούµενους και συγκεκριµένα σε:


Εργασιακό καθεστώς



Ηλικιακά δεδοµένα



∆εδοµένα για ευάλωτες οµάδες



Μορφωτικό ε̟ί̟εδο

8.5.4

Υ̟οβολή α̟ολογιστικών στοιχείων του ̟ρογράµµατος

Με την ολοκλήρωση της υλο̟οίησης του εκ̟αιδευτικού µέρους του ̟ρογράµµατος κατάρτισης (µη συµ̟εριλαµβανοµένης της διαδικασίας ̟ιστο̟οίησης), το ΚΕΚ υ̟οχρεούται το αργότερο εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δύο (2) µηνών να υ̟οβάλει Έκθεση Υλο̟οίησης Προγράµµατος σε
έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή, µέσω της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης,
η ο̟οία ̟εριλαµβάνει:
α. Στοιχεία φυσικού αντικειµένου του ̟ρογράµµατος (υλο̟οιηθέν ωρολόγιο ̟ρόγραµµα, κλ̟)
β. Συµ̟ληρωµένο α̟ό τους ωφελούµενους ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της
διαδικασίας κατάρτισης των εκ̟αιδευτών και του ̟ρογράµµατος
γ. Α̟οτελέσµατα σχετικά µε τα ̟ροσόντα ̟ου α̟οκτήθηκαν κατά την κατάρτιση και τις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης α̟ό τους σχετικούς φορείς (συµ̟εριλαµβανοµένων και των α̟οτελεσµάτων των ε̟ανεξετάσεων)
δ. Κατάσταση συµµετεχόντων στις εξετάσεις/ε̟ανεξετάσεις ̟ιστο̟οίησης
42
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ε. Περιγραφή του εκ̟αιδευτικού υλικού ̟ου διανεµήθηκε κατά την υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος, µε α̟οδεικτικά στοιχεία ότι αυτό ̟αρελήφθη α̟ό
τους Ωφελούµενους καταρτισθέντες
στ. Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσιών κατά την ̟αράγραφο 8.3.1.Β, σχετικές βεβαιώσεις
νοσοκοµείου /ιατρού
ζ. Στοιχεία σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά των καταρτισθέντων ό̟ως αυτά
α̟αιτούνται σύµφωνα µε τον υ̟’ αριθµ. 1828/2006 Κανονισµό (ΕΚ) της Ε̟ιτρο̟ής - Παράρτηµα Annex ΧΧΙΙΙ. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν σε δεδοµένα για τους ωφελούµενους και συγκεκριµένα σε:


Εργασιακό καθεστώς



Ηλικιακά δεδοµένα



∆εδοµένα για ευάλωτες οµάδες



Μορφωτικό ε̟ί̟εδο

8.5.5

Παρακολούθηση της ένταξης των Ωφελουµένων στην αγορά

εργασίας - Υ̟οβολή σχετικών στοιχείων
Α. Τα ΚΕΚ υ̟οχρεούνται για ένα εξάµηνο µετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης να ̟αρακολουθούν την κατάσταση των Ωφελουµένων ̟ου κατήρτισαν στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας δράσης, όσον αφορά στην ̟ρόσβασή
τους στην αγορά εργασίας.
Β. Ειδικότερα, για το ε̟όµενο εξάµηνο α̟ό την ολοκλήρωση της κατάρτισης και εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας ε̟τά (7) εργασίµων ηµερών α̟ό
την εκ̟νοή του, κάθε ΚΕΚ υ̟οβάλλει, µέσω της ειδικής ιστοσελίδας της
δράσης, Έκθεση Παρακολούθησης των Ωφελουµένων α̟ό το ΚΕΚ στο
̟λαίσιο της δράσης, στην ο̟οία αναγράφονται:
•

Ο Κωδικός ΚΑΥΑΣ

•

Η κατάστασή τους στην αγορά εργασίας (άνεργος /εργαζόµενος)

•

Η ε̟ιχείρηση ή ο φορέας, στην/ον ο̟οία/ο εργάζονται µε τα ̟λήρη
στοιχεία της/του

•

Το αντικείµενο της εργασίας τους.
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Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ωφελούµενος µε δική του ̟ρωτοβουλία συµµετείχε σε
ε̟ανεξετάσεις ̟ιστο̟οίησης µετά την ολοκλήρωση του Προγράµµατος, στην
Έκθεση Παρακολούθησης του εξαµήνου θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να αναφέρονται και
τα α̟οτελέσµατα των ε̟ανεξετάσεων αυτών.
8.5.6

Υ̟οχρέωση συνεργασίας σε ̟ερί̟τωση ελέγχου

Σε ̟ερί̟τωση διενέργειας ελέγχων µε βάση τα ̟ροβλε̟όµενα στο κεφάλαιο 9
της ̟αρούσας το ΚΕΚ υ̟οχρεούται να συνεργαστεί µε τα όργανα ελέγχου και
να ̟αράσχει τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες και στοιχεία ̟ου τυχόν του ζητηθούν σε σχέση µε τη συµµετοχή του στην ̟αρούσα δράση.
8.5.7

Υ̟οχρεώσεις δηµοσιότητας – Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις

Α. Το ΚΕΚ οφείλει να τηρεί τους κανόνες ̟ληροφόρησης και δηµοσιότητας
για το ̟ρόγραµµα κατάρτισης ̟ου υλο̟οιεί, µε βάση τα ̟ροβλε̟όµενα στον
Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 (άρθρα 8-9) καθώς και στο άρθρο 10 και ιδίως
στην ̟αράγραφο 2 της υ̟’ αριθµ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011)
ΚΥΑ «Τρο̟ο̟οίηση και κωδικο̟οίηση της υ̟’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ
1491/Β) Κοινής Α̟όφασης των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε τη µε αριθµό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα
“Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
των Ενεργειών Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων α̟ό το
ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, ̟αράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, ό̟ως ισχύει, στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα
Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα ̟ου εµ̟εριέχουν δράσεις κατάρτισης”.
Ειδικότερα, στο ̟λαίσιο αναγνωρισιµότητας του ΕΚΤ, το ΚΕΚ οφείλει, µεταξύ
άλλων, να ̟ροβαίνει στην ανάρτηση αφίσας στις αίθουσες κατάρτισης για
την ̟ληροφόρηση του κοινού για την συγκεκριµένη δράση.
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Β. ∆εδοµένου ότι οι ̟ράξεις ̟ου υλο̟οιούνται µε την ̟αρούσα συγχρηµατοδοτούνται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (EKT), τα ΚΕΚ θα ̟ρέ̟ει να
εξασφαλίζουν µε κάθε τρό̟ο τα ̟αρακάτω:
1. Βάσει της διάταξης του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 ό̟ως αυτός τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, δεν δηµοσιο̟οιούνται τα ονόµατα συµµετεχόντων σε
δράσεις ΕΚΤ και κατά συνέ̟εια α̟αιτείται να εξευρεθεί ένας τρό̟ος κωδικο̟οίησης της δηµοσιο̟οίησης των α̟οτελεσµάτων, ̟ου αναφέρονται σε Ωφελούµενους, χωρίς τη δηµοσιο̟οίηση των ονοµάτων τους, ό̟ως για ̟αράδειγµα ο αριθµός ΚΑΥΑΣ.
2. Όσοι συµµετέχουν στην ̟ράξη να είναι ενήµεροι ότι συγχρηµατοδοτείται
α̟ό το ΕΚΤ και υλο̟οιείται στο ̟λαίσιο του συγκεκριµένου Ε.Π.
3. Τα ΚΕΚ υ̟οχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας ̟ου
υλο̟οιούν, ως ̟ρος το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο.
8.6

Ολοκλήρωση της συµµετοχής στη δράση του Ωφελούµενου

Με την ε̟ιφύλαξη των ̟ορισµάτων τυχόν ελέγχων ̟ου θα διενεργηθούν
µε βάση τα ̟ροβλε̟όµενα στο κεφάλαιο 9 της ̟αρούσας, τα ̟αρακάτω
αθροιστικά:
•

η χορήγηση στον Ωφελούµενο της βεβαίωσης ̟αρακολούθησης ̟ρογράµµατος α̟ό το ΚΕΚ µε βάση τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αράγραφο 6.6

και
•

η χορήγηση στον Ωφελούµενο του ̟ιστο̟οιητικού ̟ληροφορικής ή της
βεβαίωσης συµµετοχής του στις εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης δύο φορές χωρίς ε̟ιτυχία, ̟ου θα εκδοθεί α̟ό τον αρµόδιο φορέα ̟ιστο̟οίησης, µε
βάση τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αράγραφο 7.2

συνιστούν α̟όδειξη της ολοκλήρωσης της συµµετοχής του Ωφελούµενου
στη δράση και το ΚΕΚ υ̟οχρεούται αµελλητί να εκδώσει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης, στην ο̟οία ε̟ισυνά̟τονται ως ̟αραρτήµατα ε̟ικυρωµένα αντίγραφα των δύο ανωτέρω.
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9

ΕΛΕΓΧΟΙ

Α. Η Ειδική Υ̟ηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών α̟ό το
ΕΚΤ αναλαµβάνει την ̟αρακολούθηση, και τον έλεγχο – ε̟ιβεβαίωση της υλο̟οίησης της δράσης µε βάση τους όρους ̟ου διέ̟ουν την ̟αρούσα.
Β. Έλεγχοι, ε̟ίσης, είναι δυνατό να διενεργηθούν α̟ό τα υ̟όλοι̟α αρµόδια
̟ρος τούτο όργανα, ̟ου ορίζει το ισχύον θεσµικό ̟λαίσιο (άρθρο 7 της ως υ̟’
αριθµ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ.
Γ. Η ̟ιστο̟οίηση του φυσικού αντικειµένου κάθε ̟ρογράµµατος κατάρτισης
̟ραγµατο̟οιείται µέσω διοικητικού ελέγχου των στοιχείων ̟ου υ̟οβάλλει το
ΚΕΚ στο ̟λαίσιο της Έκθεσης Υλο̟οίησης (σηµ. 8.5.4.) και των στοιχείων της
̟αραγράφου 10.
∆. Ο διοικητικός ή ε̟ιτό̟ιος έλεγχος κατά τη διάρκεια υλο̟οίησης των ̟ρογραµµάτων κατάρτισης ή µετά την ολοκλήρωση αυτών µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί για την ε̟ιβεβαίωση:
•

της ̟ραγµατικής υλο̟οίησης των ̟ρογραµµάτων κατάρτισης, συµ̟εριλαµβανοµένων των εξετάσεων ̟ιστο̟οίησης των γνώσεων ̟ου α̟οκτήθηκαν α̟ό αυτά, σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις υλο̟οίησης
της δράσης, ό̟ως ορίζονται στην ̟αρούσα, και τα ε̟ί µέρους υ̟οβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά

•

της αξιο̟ιστίας και ακρίβειας των ̟ληροφοριών ̟ου δηλώνονται α̟ό τα
ΚΕΚ

•

της τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.

Για κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση, τα ̟ορίσµατα της ο̟οίας κοινο̟οιούνται και στο ΚΕΚ. Η ΕΥΕ ̟αρακολουθεί τη συµµόρφωση του ΚΕΚ ως ̟ρος ε̟ί
µέρους συστάσεις ̟ου του έχουν τεθεί, σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου.
Ε. Με τα ανωτέρω ̟ορίσµατα είναι δυνατόν να ε̟ιβάλλονται διαφόρων ειδών κυρώσεις ακόµη και ακύρωση µέρους ή του συνόλου της χρηµατοδότησης
µέσω της ε̟ιταγής κατάρτισης. Για τις διαδικασίες δηµοσιονοµικής διόρθωσης
και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή ̟αρανόµως καταβληθέντων ̟οσών εφαρ46
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µόζονται οι διατάξεις της µε αριθµό 9.8158/οικ.3.1491/2009 (ΦΕΚ 1206/Β)
Κοινής Α̟όφασης των Υ̟ουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων
και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή ̟αρανόµως καταβληθέντων ̟οσών
α̟ό ̟όρους του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού για την υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο
̟λαίσιο της ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2007-2013».
10

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

10.1

Όροι και διαδικασία ̟ληρωµής της Ε̟ιταγής Κατάρτισης

Α. Ο Ωφελούµενος µε την ̟αραλαβή της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της
συµµετοχής του στη δράση κατά τους όρους της ̟αρούσας λαµβάνει α̟ό το
ΚΕΚ στο ο̟οίο καταρτίσθηκε α̟όδειξη ̟αροχής εκ̟αιδευτικών υ̟ηρεσιών
αξίας ίσης µε την αξία της ε̟ιταγής κατάρτισης και ̟αραδίδει την ε̟ιταγή
κατάρτισης ̟ου διαθέτει.
Β. Προκειµένου κάθε ΚΕΚ να εισ̟ράξει το ̟οσό, ̟ου αντιστοιχεί στην ε̟ιταγή κατάρτισης, για το ̟ρόγραµµα κατάρτισης ̟ου ̟αρείχε, κατά τους
όρους της ̟αρούσας, θα ̟ρέ̟ει να συγκεντρώσει και να υ̟οβάλει στην Ειδική Υ̟ηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών α̟ό το ΕΚΤ,
εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας 15 ηµερών α̟ό την ολοκλήρωση της υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος κατάρτισης (συµ̟εριλαµβανόµενης και της διαδικασίας ̟ιστο̟οίησης):
i) ∆ικαιολογητικά ̟ιστο̟οίησης φυσικού αντικειµένου:
1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης της συµµετοχής του Ωφελούµενου µε τα ̟αραρτήµατά της (βλ. 8.6)
2. Την ̟ρωτότυ̟η σύµβαση ή το νοµίµως ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της µεταξύ του ΚΕΚ και του Ωφελούµενου
3. Την ε̟ιταγή κατάρτισης του Ωφελούµενου ή βεβαίωση α̟ώλειας της ε̟ιταγής κατά το σηµείο 3.6 της ̟αρούσας
4. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του Ωφελούµενου, ̟ου συµµετείχε στο
̟ρόγραµµα κατάρτισης
47
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5. Ε̟ικυρωµένο φωτοαντίγραφο της α̟όδειξης ̟αροχής εκ̟αιδευτικών
υ̟ηρεσιών ̟ου εξέδωσε το ΚΕΚ ̟ρος τον Ωφελούµενο
6. Συγκεντρωτική κατάσταση των ̟ρογραµµάτων σε έντυ̟η και ηλεκτρονική
µορφή για τους Ωφελούµενους, για τους ο̟οίους ζητείται η ̟ληρωµή
7. Παραστατικό ̟ληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών του Ωφελούµενου
ii) ∆ικαιολογητικά ̟ληρωµής
Πιστο̟οιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, τα ο̟οία θα ισχύουν για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) µηνών µετά την υ̟οβολή
των δικαιολογητικών της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου.
Γ. Μετά τον έλεγχο των α̟ολογιστικών στοιχείων του ̟ρογράµµατος ό̟ως
αυτά ορίζονται στο σηµείο 8.5.4 καθώς και των δικαιολογητικών ̟ου ορίζονται στο σηµείο 10.1.Β.i («∆ικαιολογητικά ̟ιστο̟οίησης φυσικού αντικειµένου») η ΕΥΕ/ΕΚΤ εκδίδει Βεβαίωση - Πιστο̟οίηση φυσικού αντικειµένου
του ̟ρογράµµατος. Στη συνέχεια, µετά α̟ό έλεγχο των στοιχείων, ̟ου ορίζονται στο σηµείο 10.1.Β.ii («∆ικαιολογητικά ̟ληρωµής») η ΕΥΕ/ΕΚΤ εκδίδει
Βεβαίωση – Εισήγηση Πληρωµής ̟ρογράµµατος, βάσει της ο̟οίας ο ΟΑΕ∆
̟ροβαίνει στην ̟ίστωση του τρα̟εζικού λογαριασµού του ΚΕΚ για το συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα κατάρτισης µε το ̟οσό ̟ου αντιστοιχεί σε αυτό σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας.
∆. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ΚΕΚ δεν ̟ροσκοµίσει εντός της α̟οκλειστικής
̟ροθεσµίας του σηµ. 10.1.Β της ̟αρούσας τα δικαιολογητικά ̟ιστο̟οίησης
φυσικού αντικειµένου ̟ου ορίζονται στην ̟ερί̟τωση (i) του ̟αρα̟άνω
σηµ. 10.1.Β («∆ικαιολογητικά ̟ιστο̟οίησης φυσικού αντικειµένου»), διαγράφεται α̟ό το Μητρώο ΚΕΚ για την έναρξη νέου Τµήµατος Κατάρτισης
(Προγράµµατος) στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας ∆ράσης.
10.2

Όροι και διαδικασία ̟ληρωµής εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόµατος

Με την έκδοση της Βεβαίωσης - Πιστο̟οίησης φυσικού αντικειµένου του
̟ρογράµµατος, στο ο̟οίο συµµετείχε ο ̟αρα̟άνω κατά τα οριζόµενα στο
σηµείο 10.1 ανωτέρω, η ΕΥΕ/ΕΚΤ εισηγείται στον ΟΑΕ∆ την καταβολή του
εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόµατος στον Ωφελούµενο.
48

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ”

Με την ̟αρα̟άνω εισήγηση ο ΟΑΕ∆ ̟ροβαίνει στην ̟ίστωση του τρα̟εζικού λογαριασµού του Ωφελούµενου µε το ̟οσό του εκ̟αιδευτικού ε̟ιδόµατος.

11

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ

Ο ΟΑΕ∆ ή /και η ΕΥΕ/ΕΚΤ θα εκδίδει και θα αναρτά στην ειδική ιστοσελίδα
της δράσης κάθε ̟ρόσθετη οδηγία ̟ου είναι αναγκαία για την εφαρµογή και
την οµαλή ολοκλήρωση της ̟αρούσας δράσης, την ο̟οία οφείλουν να εφαρµόζουν οι συµµετέχοντες σε αυτήν.

Για τον ΟΑΕ∆

Για το Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο ∆ιοικητής

H Γενική Γραµµατέας ∆ιαχείρισης
Κοινοτικών και άλλων Πόρων

Ηλίας Κικίλιας

Άννα ∆αλλα̟όρτα
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