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«Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη δράση: Επιχορήγηση με επιταγές
κατάρτισης - training voucher – Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες
χρήσης ΤΠΕ »

Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε δράση με
αντικείμενο «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης –training voucher – κατάρτιση και
πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από
πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης», ο ΟΑΕΔ από κοινού με την Ειδική
Υπηρεσία

Εφαρμογής

Συγχρηματοδοτούμενων

Ενεργειών

από

το

Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων
Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι Δικαιούχος των
πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.
Στα πλαίσια υλοποίησης της προαναφερόμενης δράσης και λαμβάνοντας υπόψη όλες
τις οδηγίες όπως αυτές αναγράφονται στην Πρόσκληση (ΑΔΑ:Β4ΩΚ4691Ω2-Ρ62) η

ΑΔΑ: Β49Τ4691Ω2-Α5Γ

οποία δημοσιεύθηκε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού (www.oaed.gr)
σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Α. Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει πριν προβούν στην έκδοση της επιταγής
κατάρτισης (voucher) για κάθε ωφελούμενο - τηρουμένων και όλων όσων αναγράφονται
στην πρόσκληση (βλ. σελ. 22) - να ενημερώσουν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να
επιλέξουν τη συγκεκριμένη δράση στο πληροφοριακό σύστημα.
Β. Αναφορικά με την παράγραφο Δ. της πρόσκλησης (βλ. σελ.17), σας διευκρινίζουμε
ότι, οι κάρτες ανεργίας όλων των ωφελουμένων, παύουν να είναι σε ισχύ από
την έναρξη της κατάρτισης. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης
αποτελεί ημερομηνία διακοπής της ισχύος της κάρτας ανεργίας.
Σας επισημαίνουμε επίσης ότι οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων
θα πρέπει να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ μέχρι την
ένταξή τους στη δράση.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος, απολέσει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του
εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε στιγμή από τη
ημέρα εγγραφής του και κατάταξής του στο Μητρώο Ωφελούμενων και μέχρι την
ένταξή του στη δράση τότε αυτοδίκαια διαγράφεται και από το Μητρώο Ωφελουμένων
και η επιταγή της κατάρτισης ακυρώνεται εφ΄όσον έχει ήδη εκδοθεί.
Προσοχή: Σχετικά με τη διαδικασία λήξης του δελτίου ανεργίας δεν απαιτείται καμία
ενέργεια από μέρους των υπαλλήλων των Υπηρεσιών μια και η διαδικασία αυτή θα
πραγματοποιηθεί αυτόματα από το σύστημα.
Ισχύουν επίσης όλες οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις από μέρους των ΚΕΚ όπως αυτές
αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω πρόσκληση.
Γ. Οι ωφελούμενοι, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, δηλαδή, μετά τη λήξη
των

μαθημάτων

κατάρτισης

και

χωρίς

την

αναμονή

των

εξετάσεων

πιστοποίησης μπορούν να εγγραφούν εκ νέου στα μητρώα των Υπηρεσιών
(ΚΠΑ2) του Οργανισμού όπου θα εκδοθεί νέο δελτίο ανεργίας.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις
πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ δεν επηρεάζει το καθεστώς ανεργίας τους.
Δ. Επισημαίνεται ότι, οι επιδοτούμενοι άνεργοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το
αρμόδιο ΚΠΑ2 για τη συμμετοχή τους στη δράση με οποιοδήποτε τρόπο (δια
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τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δια ζώσης, ή δια
αντιπροσώπου) εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημέρα έναρξης της
κατάρτισης και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του μήνα επιδότησης προκειμένου να
ανασταλεί το επίδομα ανεργίας τους.
Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος διακόψει την παρακολούθηση του
προγράμματος κατάρτισης με δική του υπαιτιότητα τότε δεν δικαιούται τη συνέχιση
της επιδότησης ανεργίας του.
Σε κάθε περίπτωση, οι ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος επαγγελματικής
κατάρτισης από τον επιδοτούμενο άνεργο αφαιρούνται από τη διάρκεια της
εγκριθείσας τακτικής επιδότησης ανεργίας.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων
Υπηρεσιών, να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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