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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ππορ
Τα Κένηπα Δπαγγελμαηικήρ Kαηάπηιζηρ (ΚΔΚ) πος ζςμμεηέσοςν ζηην από 6/4/2012
ςπ. απιθμ 1 ππόζκληζη «Δπισοπήγηζη με Δπιηαγέρ Καηάπηιζηρ (Training Voucher)
ηηρ καηάπηιζηρ και πιζηοποίηζηρ ανέπγυν ζε Βαζικέρ Γεξιόηηηερ Φπήζηρ ΤΠΔ πος
θα ππαγμαηοποιηθεί από πιζηοποιημένα Κένηπα Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ»
Καηά ηη διαδικαζία σοπήγηζηρ ηυν επιηαγών καηάπηιζηρ από ηα ΚΠΑ ηος ΟΑΔΓ, ζε
εκηέλεζη ηηρ πποαναθεπθείζαρ ςπ. απιθμ 1 ππόζκληζηρ, παπαηηπήθηκαν θαινόμενα
ππουθηηικών ενεπγειών εκ μέποςρ οπιζμένυν ΚΔΚ και ππακηικέρ πποζέλκςζηρ
ανέπγυν δικαιούσυν επιηαγών καηάπηιζηρ, για ηην εγγπαθή ηοςρ ζε αςηά, πος
επισειπούν:
-

με επιθεηικό ηπόπο να διαηαπάξοςν ηην κπίζη ηυν ανέπγυν, πποκειμένος να
επηπεάζοςν ηην απόθαζή ηοςρ για ηην επιλογή ηος παπόσος καηάπηιζηρ

-

να πεπιοπίζοςν ηην αςηονομία ηυν ανέπγυν καηά ηο ζσημαηιζμό ηηρ
δικαιοππακηικήρ ηοςρ βούληζηρ

-

να αξιοποιήζοςν ππορ ίδιον όθελορ ηη δςζσεπή οικονομική καηάζηαζη ηος
ανέπγος, ςποζσόμενοι οικονομικά ανηαλλάγμαηα.

Δπειδή, όπυρ είναι ήδη γνυζηό ζε όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ και ζςμππάηηονηερ
ζηην πποαναθεπθείζα ππόζκληζη, πάγιορ και ζηαθεπόρ ζηόσορ ηος Υποςπγείος
Δπγαζίαρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ είναι:
-

η διαζθάλιζη ηηρ παποσήρ ςτηλήρ ποιόηηηαρ ςπηπεζιών καηάπηιζηρ ππορ ηοςρ
ανέπγοςρ, μέζυ πιζηοποιημένυν ηόζο παπόσυν καηάπηιζηρ όζο και
ππογπαμμάηυν εκπαίδεςζηρ,

-

η άμεζη και ζηοσεςμένη ανηαπόκπιζη ζηιρ ανάγκερ ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ, με ηη
σπήζη ενόρ εςέλικηος και απλοποιημένος πλαιζίος διασείπιζηρ,

-

η ελάθπςνζη ηος διοικηηικού
ππογπαμμάηυν καηάπηιζηρ,

-

η ηήπηζη απόλςηα διαθανών και ανηικειμενικών διαδικαζιών ζε όλα ηα ζηάδια
ζσεδιαζμού, αξιολόγηζηρ και ςλοποίηζηρ ενεπγειών καηάπηιζηρ,

-

η ενδςνάμυζη ηος ζηοισείος ηηρ αηομικήρ επιλογήρ ηος ανέπγος υρ ππορ ηον
πάποσο καηάπηιζηρ, με βάζη ηιρ ανάγκερ, ηιρ δςναηόηηηερ και εν γένει ηα κπιηήπιά
ηος,

και

διασειπιζηικού

βάποςρ

ανάθεζηρ
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-

η ενίζσςζη ηος ςγιούρ ανηαγυνιζμού μεηαξύ ηυν παπόσυν καηάπηιζηρ (ΚΔΚ) και

-

ο εξοπθολογιζμόρ ηηρ διαδικαζίαρ παποσήρ ςπηπεζιών καηάπηιζηρ ζηο ζύνολό
ηος.

ζςζηήνοςμε ζηοςρ Παπόσοςρ Καηάπηιζηρ (ΚΔΚ):
-

να ζέβονηαι και να ηηπούν ηοςρ κανόνερ ηυν σπηζηών ζςναλλακηικών ηθών

-

να μη μεηέπσονηαι παπαπλανηηικών και καηασπηζηικών ππακηικών πποζέλκςζηρ
ανέπγυν

-

να ηηπούν απόλςηα ηοςρ όποςρ ηηρ ππόζκληζηρ, όπυρ εξάλλος έσοςν ήδη
δεζμεςηεί, αποδεσόμενοι ηοςρ όποςρ αςηήρ και να μην πποβαίνοςν ζε ενέπγειερ
όπυρ π.σ. παπακπάηηζη επιηαγών καηάπηιζηρ ηυν ανέπγυν ππιν από ηην
ολοκλήπυζη ηος ππογπάμμαηορ.

Σε πεπίπηυζη μη ζςμμόπθυζηρ με ηοςρ όποςρ ηηρ ππόζκληζηρ και ηιρ παπαπάνυ
ζςζηάζειρ, ηο Υποςπγείο Δπγαζίαρ, Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ
επιθςλάζζεηαι να αζκήζει κάθε έννομο μέζο ζηο πλαίζιο ηυν απμοδιοηήηυν ηος,
ώζηε να διαθςλάξει ηοςρ ανέπγοςρ από ππακηικέρ πος δεν ζςνάδοςν με ηην
αξιοποίηζη ηος δημόζιος αγαθού ηηρ καηάπηιζηρ αλλά και να ςπεπαζπιζθεί ηο
δημόζιο ζςμθέπον.
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