ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28
INFORMATICS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ”
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.08.28 15:52:55
EEST
Reason:
Location: Athens

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ

Αριθμ. Πρωτ.4.25194/5.18259 /28.08.2014

ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΡΑΗ ΜΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

“ΕΠΙΣΑΓΗ ΕΙΟΔΟΤ ΓΙΑ ΝΕΟΤ ΑΠΟ 18 ΕΨ 24 ΕΣΨΝ Ε ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ”

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 3/2014

Σελίδα | 1

ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ”

Περιεχόμενα
ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ................................................................................................................................... 4
ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ .......................................................................................................................................... 7
ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΤ ΔΙΕΠΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ......................................................................... 8
ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ................................................................................................................................... 13

1
1.1

ΟΡΙΜΟΙ .................................................................................................................................................... 13

1.2

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ .................................................................................................................................. 17

1.3

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΔΡΑΗ .............................................................................................................. 17
1.3.1

Αντικεύμενο τησ δρϊςησ ................................................................................................................ 17

1.3.2

Αντικεύμενα Κατϊρτιςησ ............................................................................................................... 18

1.3.3

Μητρώο Ωφελουμϋνων ................................................................................................................. 18

1.3.4

Μητρώο Παρόχων ......................................................................................................................... 19

1.3.5

Επιχειρόςεισ Πρακτικόσ Άςκηςησ ................................................................................................ 19

1.3.6

Υλοπούηςη τησ δρϊςησ - Σύςτημα Επιταγών Ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ............................... 19

1.3.7

Ενημϋρωςη Ενδιαφερομϋνων ....................................................................................................... 20

1.4

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΨΝ – ΑΡΙΘΜΟ

ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ ................................................................................................................................................... 20
ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ............................................................................................................................................. 22

1.5

ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ – ΜΗΣΡΨΟ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ ...................................................................................... 24

2
2.1

ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΨΟ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ.................................................................................. 24

2.2

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ .............................................................................................. 25

2.3

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ............................................................................................................. 25

2.4

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΨΝ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ– ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΗΣΡΨΟΤ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ .......................................... 29

2.5

ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΜΗΣΡΨΟ ................................................................................................. 30

2.6

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΜΗΣΡΨΟΤ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ - ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΣΨΝ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΨΝ ......................................... 31

ΠΑΡΟΦΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΜΗΣΡΨΟ ΠΑΡΟΦΨΝ ....................................................................................... 32

3

4

5

3.1

ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΨΟ ΠΑΡΟΦΨΝ .......................................................................................... 32

3.2

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ – ΕΓΓΡΑΥΗ ΣΟ ΜΗΣΡΨΟ ΠΑΡΟΦΨΝ ............................................................ 33

3.3

ΚΤΡΨΕΙ - ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΠΑΡΟΦΟΤ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΜΗΣΡΨΟ......................................................................... 34

3.4

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΠΑΡΟΦΟΤ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΕΛΟΤ ΣΟΤ ΜΗΣΡΨΟΤ ΠΑΡΟΦΨΝ ....................................... 34

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΦΗ ΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ................................................................... 36
4.1

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ....................................................... 36

4.2

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ - ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΨΝ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ .......................................................................... 37

4.3

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ.............................................................................................................................................. 37

4.4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΏΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ................................................... 38

4.5

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ - ΌΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ........................................................................................................ 39

4.6

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ................................................................................. 42

4.6.1

Υποχρεώςεισ Ωφελουμϋνων ......................................................................................................... 42

4.6.2

Υποχρεώςεισ Παρόχων Κατϊρτιςησ ............................................................................................. 44

ΤΣΗΜΑ ΕΠΙΣΑΓΨΝ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ – ΟΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ .................................... 45
Σελίδα | 2

ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ”

ΕΠΙΣΑΓΗ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ........................................................................................................ 45

5.1

5.1.1

Χαρακτηριςτικϊ και Οικονομικό αξύα τησ Επιταγόσ Ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ................. 45

5.1.2

Κόςτη που καλύπτει η επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ................................................... 45

5.1.3

Ενεργοπούηςη επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ – Ιςχύσ τησ Επιταγόσ ............................ 46

5.1.4

Διαγραφό από το Μητρώο ωφελουμϋνων-Απώλεια δικαιώματοσ ενύςχυςησ ............................ 47

5.2

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ .............................................................................................................................. 47

5.3

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΦΟΤ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΠΟ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΤ– ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΗ .................................................... 48

5.3.1

Επιλογό Παρόχου Κατϊρτιςησ από ωφελούμενουσ – υποβολό δικαιολογητικών ...................... 48

5.3.2

Σύναψη ςύμβαςησ – Όροι ςύμβαςησ ............................................................................................ 49

5.3.3

Έλεγχοσ πριν από τη ςύναψη ςύμβαςησ ...................................................................................... 50

5.4

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΔΗΛΨΗ ΪΝΑΡΞΗ ................................................... 51

5.4.1

Υποβολό από τον Πϊροχο Κατϊρτιςησ Δόλωςησ Έναρξησ Τμόματοσ/ Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ
51

5.5

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ............................................................................................. 52

5.5.1

Υποβολό ςτοιχεύων προόδου τησ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και

πρακτικόσ ϊςκηςησ ..................................................................................................................................... 52
5.5.2

Τόρηςη και υποβολό ςτοιχεύων για το προφύλ των ωφελουμϋνων ............................................ 52

5.6

ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΤ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ .................................................................. 52

5.7

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ................................................................................. 53

5.7.1

Υποβολό απολογιςτικών ςτοιχεύων τησ κατϊρτιςησ από τον πϊροχο κατϊρτιςησ................... 53

5.7.2

Παρακολούθηςη τησ ϋνταξησ των ωφελουμϋνων ςτην αγορϊ εργαςύασ - Υποβολό ςχετικών

ςτοιχεύων ...................................................................................................................................................... 53
5.8

ΤΠΟΦΡΕΨΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΕΛΕΓΦΟΤ .......................................................................................... 54

5.9

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ....................................................................................... 55

ΕΛΕΓΦΟΙ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ....................................................................................................................... 57

6

6.1

ΪΛΕΓΦΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ) .......................................................................... 57

6.1.1
6.2

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ........ 59

ΠΛΗΡΨΜΕ ............................................................................................................................................ 62

7

8

Επιτόπιοσ - Διοικητικόσ Έλεγχοσ υλοπούηςησ του Προγρϊμματοσ από την ΕΥΕ ......................... 57

7.1

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΨΜΗ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ ......................................................................................... 62

7.2

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΛΗΡΨΜΗ ΠΑΡΟΦΨΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ................................................................................ 64

ΕΝΗΜΕΡΨΗ – ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΜΗΣΡΨΨΝ ...................................................................................... 67
8.1

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ .............................................................................................................. 67

8.2

ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ...................................................................................................... 67

Σελίδα | 3

ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ”

ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
Η Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ υγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαώκό
Κοινωνικό Σαμεύο (ΕΤΕ/ ΕΚΣ) τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Διαχεύριςησ Κοινοτικών και ϊλλων
Πόρων του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ, ενεργώντασ ωσ
Δικαιούχοσ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΥΕΚ 267/Α), αναλαμβϊνει την
υλοπούηςη τησ δρϊςησ με τύτλο «Επιταγό ειςόδου για νϋουσ από 18 ϋωσ 24 ετών ςε ιδιωτικϋσ
επιχειρόςεισ για απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ».
Η δρϊςη ςυγχρηματοδοτεύται από πόρουσ τησ Ελλϊδασ και τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ςτο
πλαύςιο τησ Πρωτοβουλύασ για την Απαςχόληςη των Νϋων και ειδικότερα ςτο πλαύςιο του
χεδύου Δρϊςησ «Εγγύηςη για τη Νεολαύα».
Η πρωτοβουλύα «Εγγύηςη για τη Νεολαύα» αφορϊ ςτην υλοπούηςη μύα νϋασ αναπτυξιακόσ
ςτρατηγικόσ, η οπούα αναμϋνεται να κλιμακωθεύ χρονικϊ ξεκινώντασ εμπροςθοβαρώσ με την
αντιμετώπιςη του οξύτατου προβλόματοσ τησ ανεργύασ και ιδιαύτερα τησ νεανικόσ ανεργύασ.
το πλαύςιο τησ ςτρατηγικόσ αυτόσ η αύξηςη τησ απαςχόληςησ των νϋων, μϋςω τησ
εφαρμογόσ ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ, δρϊςεων επιχορόγηςησ επιχειρόςεων για
την πρόςληψη ανϋργων, προγραμμϊτων μαθητεύασ, προγραμμϊτων μετϊβαςησ από την
εκπαύδευςη ςτην εργαςύα, δρϊςεων ςυμβουλευτικόσ και επαγγελματικού προςανατολιςμού
ανϋργων, αποτελεύ μεύζονα προτεραιότητα και ςυνιςτϊ τη βαςικό επιδύωξη του χεδύου
«Εγγύηςη για τη Νεολαύα». Σο εγκεκριμϋνο ύςτημα Εγγυόςεων για τη Νεολαύα ϋχει ςχεδιαςθεύ
ςε πλόρη ςυμβατότητα με τη δεύτερη (2η) προτεραιότητα του Θεματικού τόχου 8 “Βιώςιμη
ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ των νϋων, ειδικότερα για αυτούσ που βρύςκονται εκτόσ εργαςύασ,
εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ”, ςυμπεριλαμβανομϋνων των νϋων που αντιμετωπύζουν τον κύνδυνο
κοινωνικού αποκλειςμού και των νϋων από περιθωριοποιημϋνεσ κοινότητεσ, επιδιώκοντασ τη
μϋγιςτη αξιοπούηςη των διατιθϋμενων πόρων τησ Ευρωπαώκόσ Πρωτοβουλύασ για την
Απαςχόληςη των Νϋων (ΠΑΝ/ΤΕΙ).
κοπόσ τησ δρϊςησ εύναι η επύτευξη μιασ δομημϋνησ πορεύασ ειςόδου των ϊνεργων νϋων
ςτην αγορϊ εργαςύασ, η οπούα δυνητικϊ καταλόγει ςτην τοποθϋτηςό τουσ ςε θϋςεισ
απαςχόληςησ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ.
Η ενϋργεια διαςφαλύζει τισ αναγκαύεσ προώποθϋςεισ ϋνταξησ των νϋων ανϋργων ςτην αγορϊ
εργαςύασ μϋςω τησ απόκτηςησ και βελτύωςησ των γνώςεών τουσ με παρϊλληλη θεωρητικό
κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ εργαςιακού περιβϊλλοντοσ και
προςαρμογό των γνώςεων ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ.
το πλαύςιο τησ δρϊςησ θα υλοποιηθεύ μύα ολοκληρωμϋνη δϋςμη παρεμβϊςεων που θα
περιλαμβϊνει:
Α1. Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΣΕΙ» :


Πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 80 ωρών



Πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ ςυνολικόσ
διϊρκειασ 420 ωρών ςε 2 φϊςεισ (180 ώρεσ θα αφορούν την ομαλό ϋνταξη και
ενςωμϊτωςη του καταρτιζόμενου ςτο εργαςιακό περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ- α΄ φϊςη
και 240 ώρεσ θα αφορούν τισ δεξιότητεσ που ςυνδϋονται με τισ προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ
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πρακτικόσ- β΄φϊςη). Η διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο ςύνολό τησ (α και β φϊςη),
δεν θα υπερβαύνει τουσ 6 μόνεσ.


Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ των καταρτιζομϋνων από τον
πϊροχο κατϊρτιςησ, πριν και κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, που αφορούν α)
ςτη διϊγνωςη και κατϊλληλη ςύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτότων των
καταρτιζομϋνων με τισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων, β) ςτην τοποθϋτηςη,
παρακολούθηςη και εποπτεύα του καταρτιζόμενου από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςτην
επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ, μϋςω του επόπτη Πρακτικόσ και γ) ςε επιπρόςθετεσ
υπηρεςύεσ για την μετατροπό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του καταρτιζόμενου ςε ςύμβαςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ και την τοποθϋτηςη του ςτην επιχεύρηςη πρακτικόσ

Α2. Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι υποχρεωτι
κόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ » :


Πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 120 ωρών



Πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ ςυνολικόσ
διϊρκειασ 380 ωρών ςε 2 φϊςεισ (180 ώρεσ θα αφορούν την ομαλό ϋνταξη και
ενςωμϊτωςη του καταρτιζόμενου ςτο εργαςιακό περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ- α΄ φϊςη
και 200 ώρεσ θα αφορούν τισ δεξιότητεσ που ςυνδϋονται με τισ προδιαγρ αφϋσ τησ θϋςησ
πρακτικόσ- β΄φϊςη). Η διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο ςύνολό τησ (α και β φϊςη),
δεν θα υπερβαύνει τουσ 6 μόνεσ.



Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ των καταρτιζομϋνων από τον
πϊροχο κατϊρτιςησ, πριν και κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, που αφορούν α)
ςτη διϊγνωςη και κατϊλληλη ςύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτότων των
καταρτιζομϋνων με τισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων, β) ςτην τοποθϋτηςη,
παρακολούθηςη και εποπτεύα του καταρτιζόμενου από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςτην
επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ, μϋςω του επόπτη Πρακτικόσ και γ) ςε επιπρόςθετεσ
υπηρεςύεσ για την μετατροπό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του καταρτιζόμενου ςε ςύμβαςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ και την τοποθϋτηςη του ςτην επιχεύρηςη πρακτικόσ

το πλαύςιο μελλοντικόσ δρϊςησ, επιχειρόςεισ που θα προβούν ςτην πρόςληψη του
ωφελουμϋνου μετϊ τη λόξη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι
προώποθϋςεισ τησ επιχορόγηςησ θα αποτελϋςουν αντικεύμενο ϊλλησ δρϊςησ
Η κατϊρτιςη θα παραςχεθεύ από παρόχουσ κατϊρτιςησ που θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον και
θα εγγραφούν ςτο «Μητρώο Παρόχων» τησ παρούςασ.
Κϊθε ϊνεργοσ που θα εκδηλώςει ενδιαφϋρον, εφ’ όςον επιλεγεύ βϊςει των κριτηρύων και τησ
διαδικαςύασ που περιγρϊφεται ςτην παρούςα, θα εγγραφεύ ςε «Μητρώο Ψφελουμϋν ων» και
θα δικαιούται την «Επιταγό Ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ», η οπούα θα του δώςει τη
δυνατότητα να λϊβει υπηρεςύεσ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ (θεωρύα και
πρακτικό).
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Σο φυςικό αντικεύμενο των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) θα πρϋπει να
ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι τισ 30/6/2016.
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 43.200.000€ .
υνολικϊ αναμϋνεται να ωφεληθούν 12.000 ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 24 ετών, εκ
των οπούων


3.000 θα εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΣΕΙ



9.000 θα εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ.
οι οπούοι εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτον ΟΑΕΔ και ϋχουν ςυμπληρώςει το τυποποιημϋνο
ϋντυπο/φόρμα εξατομικευμϋνησ παρϋμβαςησ και ϋχουν ςυμφωνόςει ςε Ατομικό χϋδιο
Δρϊςησ.
ε περύπτωςη μη κϊλυψησ των προβλεπόμενων θϋςεων για μύα εκπαιδευτικό κατηγορύα, με
Απόφαςη του Τπουργού Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ δύνανται να
καλυφθούν οι θϋςεισ με ωφελούμενουσ κατηγορύασ ϊλλου εκπαιδευτικού επιπϋδου.
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ
ΑΔΣ

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ

ΑΥΜ

Αριθμόσ Υορολογικού Μητρώου

ΔΟΑΣΑΠ

Διεπιςτημονικόσ Οργανιςμόσ Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και
Πληροφόρηςησ

Ε.ΚΕ.ΠΙ

Εθνικό Κϋντρο Πιςτοπούηςησ Δομών Δια Βύου Μϊθηςησ

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Εθνικόσ Οργανιςμόσ Πιςτοπούηςησ Προςόντων και Επαγγελματικού
Προςανατολιςμού

ΕΠΑΝΑΔ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 20072013»

ΕΔΕΚ

Ενιαύο ύςτημα Διαχεύριςησ Ενεργειών Κατϊρτιςησ

ΕΠΑ

Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο Αναφορϊσ

ΕΤΕ/ ΕΚΣ

Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ υγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών
από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο

ΕΤΔ
ΕΠΑΝΑΔ

Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςη του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ
«Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»

ΚΑΤΑ

Κωδικόσ Αριθμόσ Τποβολόσ Αύτηςησ υμμετοχόσ

ΚΤΑ

Κοινό Τπουργικό Απόφαςη

ΟΑΕΔ

Οργανιςμόσ Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού

ΑΕΙ

υμβούλιο Αναγνώριςησ Επαγγελματικόσ Ιςοτιμύασ Σύτλων
Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ

ΑΕΠ

υμβούλιο Αναγνώριςησ Επαγγελματικών Προςόντων

ΣΕΙ

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΑΔ

Ατομικό χϋδιο Δρϊςησ
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ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΟΤ ΔΙΕΠΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
1.

Οι διατϊξεισ του Π.Δ. 63/2005 (ΥΕΚ98/Α/22-04-2005») «Κωδικοπούηςη τησ Νομοθεςύασ
για την Κυβϋρνηςη και τα Κυβερνητικϊ Όργανα», όπωσ ιςχύει ςόμερα.

2. Ο Ν. 3614/2007 (ΥΕΚ 267/Α/03.12.07) «Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο Ανϊπτυξησ» όπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχύει.
3. Ο Ν. 3840/2010 «Αποκϋντρωςη, απλοπούηςη και ενύςχυςη τησ αποτελεςματικότητασ
των διαδικαςιών του Εθνικού τρατηγικού Πλαιςύου Αναφορϊσ (ΕΠΑ) 2007-2013 και
ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 53/Α/31-03-2010).
4. Η υπ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινό Απόφαςη των Τπουργών
Οικονομύασ και Οικονομικών και Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ
«Σροποπούηςη και κωδικοπούηςη τησ υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΥΕΚ 1491/Β) όπωσ
τροποποιόθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΥΕΚ 1503/Β) Κοινό Απόφαςη
των Τπουργών Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικότητασ και Ναυτιλύασ, Παιδεύασ, Δια Βύου
Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων και Εργαςύασ και Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, με θϋμα
“Ενιαύο ύςτημα Διαχεύριςησ, Αξιολόγηςησ, Παρακολούθηςησ και Ελϋγχου των
Ενεργειών Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ ςυγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΣ ό το
ΕΣΠΑ βϊςει του ϊρθρου 34, παρϊγραφοσ 2 του Γενικού Κανονιςμού 1083/2006, όπωσ
ιςχύει, ςτο πλαύςιο του ΕΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα που
εμπεριϋχουν δρϊςεισ κατϊρτιςησ” και ιδύωσ του ϊρθρου 2 αυτόσ, που αναφϋρεται ςτο
ςύςτημα Επιταγών Κατϊρτιςησ (Training Voucher).
5. Η περύπτωςη ιβ) τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (ΥΕΚ Α΄248)
«Κώδικασ ΥΠΑ».
6. Η υπ΄ αριθμ. 14053/ΕΤ/1749/27-03-2008 (ΥΕΚ 540/Β/27-03-2008) Απόφαςη του
Τπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών για το ύςτημα Διαχεύριςησ όπωσ αυτό
τροποποιόθηκε και ιςχύει ωσ ςόμερα.
7. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του υμβουλύου τησ 11ησ Ιουλύου 2006 περύ
καθοριςμού γενικών διατϊξεων για το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο.
8. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 τησ Επιτροπόσ τησ 8ησ Δεκεμβρύου 2006 για τη
θϋςπιςη κανόνων ςχετικϊ με την εφαρμογό του κανονιςμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006
του υμβουλύου περύ καθοριςμό γενικών διατϊξεων για το Ευρωπαώκό Σαμεύο
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο και το Σαμεύο υνοχόσ
και του κανονιςμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, όπωσ ιςχύει.
9. Σο Π.Δ 475/1993 (ΥΕΚ 205/Α) «ύςταςη Γενικόσ Γραμματεύασ απαςχόληςησ και
διαχεύριςησ κοινοτικών και ϊλλων πόρων ςτο Τπουργεύο Εργαςύασ», όπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχύει.
10. Tο Π.Δ. 89/2014 «Διοριςμόσ Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών»
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11. Η με αρ. πρωτ. οικ. 20894/61/20-6-2014 ΚΤΑ «Καθοριςμόσ αρμοδιοτότων των
Τφυπουργών Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ Βαςιλεύου Κεγκϋρογλου,
Αντωνύου Μπϋζα και Ιωϊννη Πλακιωτϊκη
12. Η με αριθμ. 37156/18953/08 (ΥΕΚ 1005 Β/30-5-2008) ΚΤΑ «Σροποπούηςη τησ υπ’ αριθμ.
107900/12.4.2001 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ (ΥΕΚ 599/21.5.2001) όπωσ ιςχύει, με
αντικεύμενο
την
αναδιϊρθρωςη
τησ
Ειδικόσ
Τπηρεςύασ
Εφαρμογόσ
υγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο ςτο
Τπουργεύο Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 5 του ν.
3614/2007».
13. Η με αρ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για την ϋγκριςη
του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013
του Τπουργεύου Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ (Κωδικόσ CCI
2007GR05UPO001), όπωσ τροποποιόθηκε με την C/2012/9763/18-12-2012 απόφαςη τησ
Ευρ. Επιτροπόσ για την αναθεώρηςη του Προγρϊμματοσ.
14. Ο Ν. 3879/2010 «Ανϊπτυξη τησ Δια Βύου Μϊθηςησ και λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ
Α΄163/21.09.2010)
15. Ο Ν.4093/2012 (ΥΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Ϊγκριςη Μεςοπρόθεςμου Πλαιςύου
Δημοςιονομικόσ τρατηγικόσ 2013−2016 − Επεύγοντα Μϋτρα Εφαρμογόσ του Ν.
4046/2012 και του Μεςοπρόθεςμου Πλαιςύου Δημοςιονομικόσ τρατηγικόσ
2013−2016».
16. Ο Ν.4111/2013 (ΥΕΚ 18/Α/25.01.2013) «υνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ, τροποποιόςεισ του
Ν.4093/2012 κι ϊλλεσ επεύγουςεσ διατϊξεισ».
17. Ο Ν. 4067/2012 (ΥΕΛ 79/Α/2012) «Νϋοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ».
18. Η υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 Απόφαςη (ΥΕΚ 449/Β /25.2.2013) του Τπουργού
Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ περύ επανακαθοριςμού των όρων και
προώποθϋςεων ηλεκτρονικόσ υποβολόσ ςτοιχεύων για θϋματα αρμοδιότητασ του
ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ (ΕΠΕ) και Οργανιςμού Απαςχολόςεωσ Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπωσ ορύζουν οι υποπαρϊγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του ϊρθρου
πρώτου του Ν. 4093/2012», όπωσ ιςχύει
19. Οι Οδηγύεσ χεδιαςμού του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ
Αλλαγόσ «χεδιϊζοντασ για Όλουσ».
20. Σο με αριθμ. 53358/4752/16.07.2008 ϋγγραφο επιβεβαύωςησ διαχειριςτικόσ επϊρκειασ
τησ ΕΤΕ/ΕΚΣ.
21. Σο με αριθ. πρωτ. 66698/599/1-29-09-2008 Ϊγγραφο Επιβεβαύωςησ Διαχειριςτικόσ
Επϊρκειασ του Οργανιςμού Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ωσ
δικαιούχου ΕΠΑ κατϊ τη μεταβατικό περύοδο.
22. Η ύςταςη του υμβουλύου Τπουργών τησ 22ασ Απριλύου 2013 για τη θϋςπιςη
Εγγυόςεων για τη Νεολαύα (2013/C 120/01).
23. Σο υποβληθϋν ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό Ελληνικό χϋδιο Δρϊςησ «Εγγύηςη για τη
Νεολαύα» (Δεκϋμβριοσ 2013).
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24. Σο επικαιροποιημϋνο Ελληνικό χϋδιο Δρϊςησ «Εγγύηςη για τη Νεολαύα» που
υποβλόθηκε ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό το Μϊιο 2014.
25. Σο εγκεκριμϋνο από την Ευρωπαώκό Επιτροπό «ύμφωνο Εταιρικόσ χϋςησ (Εταιρικό
ύμφωνο για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ) 2014-2020», αρ. απόφαςησ C(2014) 3542
final/23.5.2014.
26. Η με αριθμ. πρωτ. 4.11672/οικ.6.1809/16.04.2014 επιςτολό του Τπουργού Εργαςύασ
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ προσ την Γενικό Διεύθυνςη Απαςχόληςησ τησ
Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, ςχετικϊ με τον προςδιοριςμό των εμπροςθοβαρών
δρϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020.
27. Η με αριθμ. πρωτ. DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014 απϊντηςη τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ
Απαςχόληςησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ.
28. Η με αριθμ. πρωτ. 4.16696/οικ.6.2436/03.06.2014, επιςτολό τησ Γενικόσ Γραμματϋωσ
Διαχ/ςησ Κοινοτικών & Ωλλων Πόρων προσ τον Γενικό Γραμματϋα Δημοςύων
Επενδύςεων ΕΠΑ, ςχετικϊ με τα ειδικϊ θϋματα διαχεύριςησ εμπροςθοβαρών
δρϊςεων καθώσ και τισ διαδικαςύεσ ϋνταξησ των αντύςτοιχων πρϊξεων.
29. Η με αριθμ. πρωτ. 4.18065/οικ.6.2641/13.06.2014 επιςτολό τησ ΕΤΔ ΕΠ «Ανϊπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» προσ την ΕΤΘΤ, ςχετικϊ με τον ςχεδιαςμό του πλαιςύου
υλοπούηςησ των εμπροςθοβαρών δρϊςεων 2014-2020.
30. Σο κεύμενο κατευθύνςεων τησ Ε.Ε. ςχετικϊ με τη διαχεύριςη των πόρων τησ
Πρωτοβουλύασ για την Απαςχόληςη των Νϋων (YEI Guidance Note).
31. Η ειδικό αναφορϊ αποτελεςμϊτων τησ ενδιϊμεςησ εξωτερικόσ αξιολόγηςησ τησ
πρϊξησ “ΕΠΙΣΑΓΗ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟΚΛΗΗ Ι)” από το Εθνικό
Κϋντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
32. Η με αριθμ. πρωτ. 4.18517/οικ.6.2718/18.06.2014 επιςτολό τησ Γενικόσ Γραμματϋωσ
Διαχ/ςησ Κοινοτικών & Ωλλων Πόρων προσ τον Γενικό Γραμματϋα Δημοςύων
Επενδύςεων ΕΠΑ, ςχετικϊ με την υλοπούηςη των εμπροςθοβαρών δρϊςεων 20142020.
33. Η από 24-6-2014 (α.π.ΕΤΔ. 4.19331/6.2894) επιςτολό τησ ΕΤΕΚΣ ςχετικϊ με την
Τλοπούηςη δρϊςεων ΕΚΣ ςτο πλαύςιο τησ εμπροςθοβαρούσ υλοπούηςησ του νϋου Ε.Π.
«Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαύδευςη & Δια Βύου Μϊθηςη 2014 – 2020».
34. Η με αριθμ. πρωτ. 32499/ΕΤΘΤ/686/24-6-2014 (α.π. ΤΔ: 4.19295/6.2887/ 25-6- 2014)
επιςτολό του Γενικού Γραμματϋα Δημοςύων Επενδύςεων ΕΠΑ με την οπούα δύνεται η
ςύμφωνη γνώμη για τη διαδικαςύα υλοπούηςησ τησ εμπροςθοβαρούσ πρϊξησ.
35. Σο γεγονόσ ότι η πρϊξη «Επιταγό ειςόδου για νϋουσ 18 ϋωσ 24 ετών ςε ιδιωτικϋσ
επιχειρόςεισ για απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ» πρόκειται να ενταχθεύ ςτο νϋο Ε.Π.
«Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη» τησ
Προγραμματικόσ Περιόδου 2014-2020 μόλισ αυτό εγκριθεύ και θα ςυγχρηματοδοτηθεύ
από πόρουσ του ΕΚΣ και τησ Πρωτοβουλύασ για την Απαςχόληςη των Νϋων.
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36. Η πρόςκληςη ΝΕΟΕΠ02 (Αριθμ. Πρωτ. 4.19759/οικ.6.2964 ΑΔΑ: ΨΓ7Λ-Τ87) προσ την
ΕΤΕ-ΕΚΣ για την υποβολό προτϊςεων ςχετικϊ με την Πρϊξη «Επιταγό ειςόδου για
νϋουσ ϋωσ 29 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ».
37. Οι Κανονιςμού αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου,
1083/2006 του υμβουλύου και 1828/2006 τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, όπωσ
τροποποιόθηκαν και ιςχύουν.
38. Οι Κανονιςμού αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβούλιου.
39. Η με αρ. 4.11268/ΟΙΚ.5.8232 (ΥΕΚ 1155Β/07.05.2014) Τπουργικό Απόφαςη
«Κατηγοριοπούηςη παρατυπιών/παραβϊςεων και καθοριςμόσ του εύδουσ των
κυρώςεων που επιβϊλλονται από την Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ
υγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο, κατϊ τη
διενϋργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύςεων και ελϋγχων, κατϊ την
υλοπούηςη ενεργειών επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςυγχρηματοδοτούμενων από το
ΕΚΣ ό το ΕΣΠΑ βϊςει του ϊρθρου 34, παρϊγραφοσ 2 του Γενικού Κανονιςμού
1083/2006, όπωσ ιςχύει, ςτο πλαύςιο των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων του ΕΠΑ
2007−2013».
40. Η με αριθμ. πρωτ. 4.20566/6.3070/27.08.2014 (ΑΔΑ: ΨΛΨΠΛ-ΗΙ) Ϊνταξη τησ Πρϊξησ "«
Επιταγό ειςόδου για νϋουσ 18 ϋωσ 24 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απόκτηςη
εργαςιακόσ εμπειρύασ» ςτισ 8 Περιφϋρειεσ ύγκλιςησ" με κωδικό MIS 484597 ςτο
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα "Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
41. Η με αριθμ. πρωτ. 4.20569/6.3072/27.08.2014 (ΑΔΑ: ΧΧΞ5Λ-Π7Ε) Ϊνταξη τησ Πρϊξησ "«
Επιταγό ειςόδου για νϋουσ 18 ϋωσ 24 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απόκτηςη
εργαςιακόσ εμπειρύασ» ςτισ 3 Περιφϋρειεσ ταδιακόσ εξόδου" με κωδικό MIS 484599
ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα "Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
42. Η με αριθμ. πρωτ. 4.20567/6.3071/27.08.2014 (ΑΔΑ: 6Ο5ΜΛ-ΗΦΨ) Ϊνταξη τησ Πρϊξησ
"« Επιταγό ειςόδου για νϋουσ 18 ϋωσ 24 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απόκτηςη
εργαςιακόσ εμπειρύασ» ςτισ 2 Περιφϋρειεσ ςταδιακόσ ειςόδου" με κωδικό MIS 484600
ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα "Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".
43. Σο με αριθμ. πρωτ. 4.23566/οικ.5.17195/1.08.2014 ϋγγραφο τησ ΕΤΕ/ΕΚΣ για εξαιρϋςεισ
από διατϊξεισ του ΕΔΕΚ.
44. Σο με αριθμ. πρωτ 4.24438/3.1154 ϋγγραφο τησ ΕΤΕΚΣ για τισ εξαιρϋςεισ από
διατϊξεισ του ΕΔΕΚ
45. Σο χϋδιο πρόςκληςησ «Επιταγό ειςόδου για νϋουσ 18 ϋωσ 24 ετών ςε ιδιωτικϋσ
επιχειρόςεισ για απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ» που αναρτόθηκε για Δημόςια
Διαβούλευςη ςτον ιςτότοπο τησ ΕΤΕ-ΕΚΣ.
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1
1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Οριςμού

Για τη διευκόλυνςη τησ κατανόηςησ των βαςικών εννοιών του ςυςτόματοσ «επιταγών
ειςόδου για απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ» καθώσ και ϊλλων εννοιών τησ παρούςασ
πρόςκληςησ, παρατύθενται ςτη ςυνϋχεια ενδεικτικού οριςμού.
Δικαιούχοσ: Η Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ υγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο (ΕΤΕ/ ΕΚΣ) τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Διαχεύριςησ Κοινοτικών
και ϊλλων Πόρων του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ, η οπούα
θα αναλϊβει την υλοπούηςη τησ δρϊςησ με τύτλο «Επιταγό Ειςόδου για νϋουσ από 18 ϋωσ 24
ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για την απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ», ενεργώντασ κατϊ
την ϋννοια του ϊρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΥΕΚ 267/Α). ). το πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ,
ο ΟΑΕΔ ςυνεπικουρεύ διενεργώντασ επιτόπιουσ ελϋγχουσ φυςικού αντικειμϋνου.
Πρόγραμμα κατϊρτιςησ: περιλαμβϊνει: ι) το θεωρητικό μϋροσ τησ ςυνεχιζόμενησ
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ των ωφελουμϋνων ςε οριζόντιεσ δεξιότητεσ και ςε ειδικϊ
θεματικϊ αντικεύμενα, το οπούο θα εύναι διϊρκειασ 80 ωρών για την ομϊδα ωφελουμϋνων
νϋων που εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΣΕΙ και 120 ωρών για την ομϊδα ωφελουμϋνων νϋων που
εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και
ιι) την πρακτικό ϊςκηςη (βλ. οριςμό παρακϊτω) των ωφελουμϋνων, η οπούα θα εύναι
ςυνολικόσ διϊρκειασ 420 ωρών για την ομϊδα ωφελουμϋνων νϋων που εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ
/ΣΕΙ και 380 ωρών για την ομϊδα ωφελουμϋνων νϋων που εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ,
δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Και ςτισ δύο περιπτώςεισ η
πρακτικό ϊςκηςη των ωφελουμϋνων δεν θα υπερβαύνει τουσ 6 μόνεσ και θα περιλαμβϊνει
και τισ υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ και καθοδόγηςησ των ωφελουμϋνων πριν
και κατϊ την διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ.
Σόςο η θεωρητικό κατϊρτιςη, όςο και η πρακτικό ϊςκηςη εύναι επιδοτούμενη. Σα
προγρϊμματα κατϊρτιςησ θα υλοποιηθούν από παρόχουσ κατϊρτιςησ, οι οπούοι θα
περιληφθούν ςε Μητρώο Παρόχων. Οι επιχειρόςεισ πρακτικόσ ϊςκηςησ θα υποδειχθούν
από τουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ.
Πρακτικό ϊςκηςη: αφορϊ την τοποθϋτηςη του ωφελούμενου μετϊ την ολοκλόρωςη του
θεωρητικού μϋρουσ τησ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, ςε θϋςη πρακτικόσ
ϊςκηςησ την οπούα παρϋχει η ςυνεργαζόμενη επιχεύρηςη με την οπούα ο ωφελούμενοσ ϋχει
ςυμβληθεύ από κοινού με τον πϊροχο κατϊρτιςησ και περιλαμβϊνει 2 φϊςεισ:
Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ »:
α) ομαλό ϋνταξη και ενςωμϊτωςη του καταρτιζόμενου ςτο εργαςιακό περιβϊλλον τησ
επιχεύρηςησ (180 ώρεσ) και β) δεξιότητεσ που ςυνδϋονται με τισ προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ
πρακτικόσ (240 ώρεσ).
Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ,
δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ »
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α) ομαλό ϋνταξη και ενςωμϊτωςη του καταρτιζόμενου ςτο εργαςιακό περιβϊλλον τησ
επιχεύρηςησ (180 ώρεσ) και β) δεξιότητεσ που ςυνδϋονται με τισ προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ
πρακτικόσ (200 ώρεσ).
Τπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ και καθοδόγηςησ: οι υπηρεςύεσ που παρϋχονται
ςτον ωφελούμενο από τον πϊροχο κατϊρτιςησ πριν και κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ
ϊςκηςησ και αφορούν α) ςτη διϊγνωςη και κατϊλληλη ςύζευξη των εκπαιδευτικών
αναγκών / δεξιοτότων των καταρτιζομϋνων με τισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων, β) ςτη ν
τοποθϋτηςη, παρακολούθηςη και εποπτεύα του ωφελουμϋνου από τον πϊροχο κατϊρτιςησ
ςτην επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ, μϋςω του επόπτη Πρακτικόσ και γ) ςε επιπρόςθετεσ
υπηρεςύεσ για την μετατροπό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του καταρτιζόμενου ςε ςύμβαςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ και την τοποθϋτηςη του ςτην επιχεύρηςη πρακτικόσ.
Ψφελούμενοι (ομϊδα ςτόχοσ): ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ςχεδύου δρϊςησ «Εγγύηςη για τη
Νεολαύα», το πρόγραμμα απευθύνεται ςε όλουσ τουσ νϋουσ ηλικύασ κϊτω των 24 ετών που
βρύςκονται εκτόσ εργαςύασ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ, οι οπούοι εύναι οικονομικϊ μη
ενεργού ό ϊνεργοι. Οι νϋοι αυτού ϋωσ 24 ετών θα πρϋπει μϋςω τησ ςταδιακόσ εφαρμογόσ του
χεδύου Δρϊςησ να δεχθούν μύα προςφορϊ καλόσ ποιότητασ εργαςύασ, εκπαύδευςησ,
μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ εντόσ τεςςϊρων μηνών από τη ςτιγμό που καθύςτανται
ϊνεργοι ό εξϋρχονται από τα τυπικϊ ςυςτόματα εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ. Ψσ ϋναρξη του
ανωτϋρω διαςτόματοσ των τεςςϊρων (4) μηνών νοεύται η ημερομηνύα εγγραφόσ των νϋων
ςτα Κϋντρα Προώθηςησ τησ Απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ).
Πιο ςυγκεκριμϋνα ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ παρούςασ δρϊςησ, θα ωφεληθούν νϋοι
ϊνεργοι ηλικύασ 18 – 24 ετών οι οπούοι εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ,
μεταδευτεροβϊθμιασ ό τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, οι οπούοι εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτον ΟΑΕΔ
και ϋχουν ςυμπληρώςει το τυποποιημϋνο ϋντυπο/φόρμα εξατομικευμϋνησ παρϋμβαςησ και
ϋχουν ςυμφωνόςει ςε Ατομικό χϋδιο Δρϊςησ.
Η εξατομικευμϋνη προςϋγγιςη αναφϋρεται ςε μια δυναμικό, διαπροςωπικό και επικοινωνιακό
διαδικαςύα ανϊμεςα ςτον Εργαςιακό ύμβουλο και τον ϊνεργο νϋο πολύτη μϋςω τησ
κατϊρτιςησ Ατομικών χεδύων Δρϊςησ για τον ωφελούμενο πληθυςμό. Σο Ατομικό χϋδιο
Δρϊςησ (Α..Δ.) αποτελεύ προώόν τησ ςυνεργαςύασ του ανϋργου που προςϋρχεται ςτο Κϋντρο
Προώθηςησ τησ Απαςχόληςησ με τον εργαςιακό ςύμβουλο του ΟΑΕΔ. Προςδιορύζει μια πλόρη
κλύμακα ενεργειών και δρϊςεων, που προώποθϋτει την ορθό διϊγνωςη των αναγκών του κϊθε
ενόσ ωφελούμενου και βαςύζεται ςτη ςωςτό αποτύπωςη των προςωπικών, εκπαιδευτικών,
επαγγελματικών χαρακτηριςτικών του ανϋργου, των χαρακτηριςτικών τησ εργαςύασ που
αναζητϊ, καθώσ και μιασ ςειρϊσ πληροφοριών που ςυνθϋτουν το προφύλ και τον
επαγγελματικό του ςτόχο.
Επιταγό Ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ:
Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ »:
αφορϊ ςτην οικονομικό αξύα ποςού 1.070€, το οπούο αντιςτοιχεύ ςτη λόψη υπηρεςιών
κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ και υποςτόριξησ, των
ωφελουμϋνων από τουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ. Σο ποςό αυτό θα ανϋλθει ςτα 1370 ευρώ,
ςτην περύπτωςη μετατροπόσ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του καταρτιζόμενου, ςε ςύμβαςη
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εξαρτημϋνησ εργαςύασ πλόρουσ απαςχόληςησ, τησ οπούασ η διϊρκεια δεν θα εύναι μικρότερη
των ϋξι (6) μηνών, δεδομϋνου ότι ςτην περύπτωςη αυτό, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ, θα ϋχει
παρϊςχει επιπρόςθετεσ και αποτελεςματικότερεσ υπηρεςύεσ υποςτόριξησ και
ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ από τισ αρχικϋσ, οι οπούεσ εν τϋλει οδόγηςαν με επιτυχύα ςτην
υπογραφό ςύμβαςησ εργαςύασ του καταρτιζομϋνου
Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ,
δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ » :
αφορϊ ςτην οικονομικό αξύα ποςού 1.260€, το οπούο αντιςτοιχεύ ςτη λόψη υπηρεςιών
κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ και υποςτόριξησ, των
ωφελουμϋνων από τουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ. Σο ποςό αυτό θα ανϋλθει ςτα 1560 ευρώ,
ςτην περύπτωςη μετατροπόσ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του καταρτιζόμενου, ςε ςύμβαςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ πλόρουσ απαςχόληςησ, τησ οπούασ η διϊρκεια δεν θα εύναι μικρότερη
των ϋξι (6) μηνών, δεδομϋνου ότι ςτην περύπτωςη αυτό, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ, θα ϋχει
παρϊςχει επιπρόςθετεσ και αποτελεςματικότερεσ υπηρεςύεσ υποςτόριξησ και
ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ από τισ αρχικϋσ, οι οπούεσ εν τϋλει οδόγηςαν με επιτυχύα ςτην
υπογραφό ςύμβαςησ εργαςύασ του καταρτιζομϋνου
Εκπαιδευτικό Επύδομα: περιλαμβϊνει το επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και το επύδομα
πρακτικόσ ϊςκηςησ. Σο εκπαιδευτικό επύδομα ανϋρχεται ςε: α) Για τουσ αποφούτουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ
2410€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) εκ των οπούων 480€ αντιςτοιχούν
ςτο επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και 1930€ ςυνολικϊ, αντιςτοιχούν ςτο επύδομα
πρακτικόσ ϊςκηςησ (830€ για την α΄ φϊςη και 1100€ για την β΄ φϊςη). β) για τουσ
αποφούτουσ Τποχρεωτικόσ/Δευτεροβϊθμιασ/Μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ 2240€
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) εκ των οπούων 720€ αντιςτοιχούν ςτο
επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και 1520€ ςυνολικϊ, ςτο επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ ( 720€
για την α΄φϊςη και 800€ για την β΄φϊςη). το ωσ ϊνω εκπαιδευτικό επύδομα ϋχουν ληφθεύ
υπόψη και οι ανϊγκεσ μετακύνηςησ των ωφελούμενων.
Μητρώο Ψφελουμϋνων: το Μητρώο που θα ςυγκροτόςει η ΕΤΕ/ΕΚΣ με τουσ ανϋργουσ, οι
οπούοι θα εκδηλώςουν ενδιαφϋρον και θα επιλεγούν, ςύμφωνα με τα κριτόρια και τισ
διαδικαςύεσ που τύθενται ςτην παρούςα. Οι ϊνεργοι που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο
Ψφελουμϋνων, δικαιούνται επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, η οπούα αντιςτοιχεύ ςτη
λόψη υπηρεςιών κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ και
υποςτόριξησ, των ωφελουμϋνων από τουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ.
Μητρώο Παρόχων: το Μητρώο ςτο οπούο θα εγγραφούν οι πϊροχοι κατϊρτιςησ που θα
εκδηλώςουν ενδιαφϋρον, για να παρϋχουν ςτουσ ωφελούμενουσ τισ υπηρεςύεσ που
περιγρϊφονται ςτην παρούςα.
Πϊροχοσ κατϊρτιςησ:
Α) Κϊθε αδειοδοτημϋνοσ ωσ Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ Επιπϋδου 1 ό Κϋντρο Δια Βύου
Μϊθηςησ Επιπϋδου 2, πϊροχοσ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και κϊθε
πϊροχοσ ο οπούοσ ςύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και
ςύμφωνα με το Ν.4111/2013, ϊρθρο 30, παρ. 36, νοεύται ωσ Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ
Επιπϋδου 1 και Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ Επιπϋδου 2.
Σελίδα | 15

ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ”

Β) Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ, θα πρϋπει ςτην δομό όπου θα πραγματοποιηθεύ η κατϊρτιςη,
να ϋχει εξαςφαλύςει προςβαςιμότητα ςε ΑΜΕΑ, ςύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ
79/Α/2012) «Νϋοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ Οδηγύεσ χεδιαςμού του Τπουργεύου
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ «χεδιϊζοντασ για Όλουσ»
Γ) Εύναι δυνατό, για την εξαςφϊλιςη των προώποθϋςεων τησ ανωτϋρω περύπτωςησ Β), η
μύςθωςη δομών, μόνο μεταξύ των παρόχων που περιγρϊφονται ςτην περ. Α), τησ παρούςασ
παραγρϊφου.
ε δύςβατεσ και απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ (ορεινού όγκοι και μικρϊ νηςιϊ), όπου δεν
υφύςτανται δομϋσ με τισ προώποθϋςεισ τησ ανωτϋρω περύπτωςησ Β), μετϊ από ϋγκριςη τησ
ΕΤΕ-ΕΚΣ τα προγρϊμματα δύνανται να υλοποιηθούν ςε ενοικιαζόμενα/παραχωρούμενα
λειτουργούντα ςχολεύα. Εναλλακτικϊ, για τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ εύναι δυνατόν η υλοπούηςη
του θεωρητικού μϋρουσ των 80 ωρών για τουσ αποφούτουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ και 120 ωρών για τουσ
αποφούτουσ Τποχρεωτικόσ/Δευτεροβϊθμιασ/Μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ να γύνει με
τη μϋθοδο τησ αςύγχρονησ ό/και ςύγχρονησ τηλεκατϊρτιςησ, δηλαδό κατϊρτιςησ από
απόςταςη μϋςω διαδικτύου. Οι ειδικότεροι όροι και προώποθϋςεισ τησ παροχόσ υπηρεςιών
τηλεκατϊρτιςησ (ενδεικτικϊ προδιαγραφϋσ ςυςτημϊτων, υποδομών και τεχνικόσ υποςτόριξησ
τηλεκατϊρτιςησ, προδιαγραφϋσ μαθημϊτων, καταγραφό και εξαγωγό δεδομϋνων (reports)
κλπ) θα καθοριςτούν με απόφαςη τησ ΕΤΕ-ΕΚΣ ωσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ υποχρεωτικόσ
εφαρμογόσ για τουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ που θα υλοποιόςουν το θεωρητικό μϋροσ των
προγραμμϊτων με τη μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ.
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ, θα ϋχει την ευθύνη τησ παροχόσ τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ, τησ
ςύζευξησ των καταρτιζομϋνων με τισ επιχειρόςεισ υποδοχόσ πρακτικόσ ϊςκηςησ και τησ
ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ και υποςτόριξησ των ωφελουμϋνων ςε όλη τη διϊρκεια τησ
πρακτικόσ τουσ ϊςκηςησ.
Επόπτησ Πρακτικόσ: ο οριζόμενοσ από τον Πϊροχο Κατϊρτιςησ, υπεύθυνοσ για την
παρακολούθηςη, εποπτεύα, καθοδόγηςη, υποςτόριξη των καταρτιζομϋνων πριν αλλϊ και
κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτισ επιχειρόςεισ.
Εργαςιακόσ Τπεύθυνοσ: ο οριζόμενοσ από την επιχεύρηςη εργαζόμενοσ τησ, ο οπούοσ θα ϋχει
την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικϊ αςκούμενου ) και θα ςυνεργϊζεται ϊμεςα με τον
επόπτη πρακτικόσ ϊςκηςησ
Σμόμα/ Πρόγραμμα κατϊρτιςησ: ςυγκροτεύται από ϋναν αριθμό 5 ϋωσ 25 ωφελουμϋνων οι
οπούοι θα παρακολουθόςουν ϋνα πρόγραμμα κατϊρτιςησ. Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ μπορεύ να
ςυγκροτόςει περιςςότερα του ενόσ τμόματα, αναλόγωσ του αριθμού των ςυμμετεχόντων.
Κώδικασ Δεοντολογύασ: Ο Κώδικασ που ορύζει τισ βαςικϋσ αρχϋσ που πρϋπει να τηρούνται από
τα εμπλεκόμενα μϋρη (πϊροχοσ, ωφελούμενοσ, επιχεύρηςη πρακτικόσ) ςτο πλαύςιο τησ
ςυνεργαςύασ τουσ και διϋπει όλα τα ςτϊδια τησ Δρϊςησ, από την προετοιμαςύα ςυμμετοχόσ
κϊθε ενδιαφερόμενου ςε αυτό, μϋχρι και την ολοκλόρωςό τησ και αποτελεύ παρϊρτημα τησ
ςύμβαςησ μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
Ειδικό ιςτοςελύδα τησ δρϊςησ: η ηλεκτρονικό διεύθυνςη http://www.voucher.gov.gr, η οπούα
αφορϊ ειδικϊ διαμορφωμϋνη ιςτοςελύδα μϋςω τησ οπούασ θα γύνει η διαχεύριςη όλων των
ενεργειών για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ (όπωσ υποβολό αιτόςεων ςυμμετοχόσ από
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παρόχουσ κατϊρτιςησ, παρακολούθηςη τησ υλοπούηςόσ τησ από την ΕΤΕ/ΕΚΣ κλπ.), καθώσ
και η ενημϋρωςη των παρόχων για την παρούςα πρόςκληςη και τη δρϊςη. Οι αιτόςεισ των
ωφελουμϋνων θα υποβληθούν ςτην ειδικό ιςτοςελύδα http://youthguarantee.ypakp.gr.

1.2 κοπόσ τησ Δρϊςησ
κοπόσ τησ δρϊςησ εύναι η απόκτηςη πρώτησ επαγγελματικόσ εμπειρύασ και η μεύωςη του
χρόνου μετϊβαςησ από την εκπαύδευςη ςτην αγορϊ εργαςύασ των νϋων ανϋργων ηλικύασ 18 24 ετών, μϋςω θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και πρακτικόσ ϊςκηςησ, η οπούα δ υνητικϊ
καταλόγει ςτην τοποθϋτηςό τουσ ςε θϋςεισ απαςχόληςησ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού
τομϋα όλων των κλϊδων τησ οικονομύασ.
Η δρϊςη διαςφαλύζει τισ αναγκαύεσ προώποθϋςεισ ϋνταξησ των νϋων ςτην αγορϊ εργαςύασ
μϋςω τησ απόκτηςησ και βελτύωςησ των γνώςεών τουσ με παρϊλληλη θεωρητικό κατϊρτιςη
και πρακτικό ϊςκηςη ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ εργαςιακού περιβϊλλοντοσ και
προςαρμογό των γνώςεων ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ.
Επιπρόςθετα, το πρόγραμμα ςτοχεύει ςτην παροχό «ποιοτικόσ προςφορϊσ» που θα
αξιοποιεύ τα προςόντα και τισ δεξιότητεσ τουσ και θα αφορϊ ςτην απόκτηςη πρώτησ
εργαςιακόσ εμπειρύασ με ςτόχο την μακροπρόθεςμη βελτύωςη τησ απαςχοληςιμότητασ των
ωφελουμϋνων.

1.3 υνοπτικό περιγραφό τησ δρϊςησ
1.3.1

Αντικεύμενο τησ δρϊςησ

Αντικεύμενο τησ δρϊςησ αποτελεύ η παροχό ςε ϊνεργουσ νϋουσ ηλικύασ 18 ϋωσ 24 ετών που
εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ, μεταδευτεροβϊθμιασ ό τριτοβϊθμιασ
εκπαύδευςησ, υπηρεςιών ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ οι οπούεσ
περιλαμβϊνουν:
Α1. Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΣΕΙ» :


Πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 80 ωρών



Πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ ςυνολικόσ
διϊρκειασ 420 ωρών ςε 2 φϊςεισ (180 ώρεσ θα αφορούν την ομαλό ϋνταξη και
ενςωμϊτωςη του καταρτιζόμενου ςτο εργαςιακό περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ- α΄ φϊςη
και 240 ώρεσ θα αφορούν τισ δεξιότητεσ που ςυνδϋονται με τισ προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ
πρακτικόσ- β΄φϊςη). Η διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο ςύνολό τησ (α και β φϊςη),
δεν θα υπερβαύνει τουσ 6 μόνεσ.



Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ των καταρτιζομϋνων από τον
πϊροχο κατϊρτιςησ, πριν και κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, που αφορούν α)
ςτη διϊγνωςη και κατϊλληλη ςύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτότων των
καταρτιζομϋνων με τισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων, β) ςτην τοποθϋτηςη,
παρακολούθηςη και εποπτεύα του καταρτιζόμενου από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςτην
επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ, μϋςω του επόπτη Πρακτικόσ και γ) ςε επιπρόςθετεσ
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υπηρεςύεσ για την μετατροπό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του καταρτιζόμενου ςε ςύμβαςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ και την τοποθϋτηςη του ςτην επιχεύρηςη πρακτικόσ
Α2. Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι υποχρεωτι
κόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ» :


Πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ 120 ωρών



Πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ ςυνολικόσ
διϊρκειασ 380 ωρών ςε 2 φϊςεισ (180 ώρεσ θα αφορούν την ομαλό ϋνταξη και
ενςωμϊτωςη του καταρτιζόμενου ςτο εργαςιακό περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ- α΄ φϊςη
και 200 ώρεσ θα αφορούν τισ δεξιότητεσ που ςυνδϋονται με τισ προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ
πρακτικόσ- β΄φϊςη). Η διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο ςύνολό τησ (α και β φϊςη),
δεν θα υπερβαύνει τουσ 6 μόνεσ.



Τπηρεςύεσ υποςτόριξησ και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ των καταρτιζομϋνων από τον
πϊροχο κατϊρτιςησ, πριν και κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, που αφορούν α)
ςτη διϊγνωςη και κατϊλληλη ςύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτότων των
καταρτιζομϋνων με τισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων, β) ςτην τοποθϋτηςη,
παρακολούθηςη και εποπτεύα του καταρτιζόμενου από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςτην
επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ, μϋςω του επόπτη Πρακτικόσ και γ) ςε επιπρόςθετεσ
υπηρεςύεσ για την μετατροπό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του καταρτιζόμενου ςε ςύμβα ςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ και την τοποθϋτηςη του ςτην επιχεύρηςη πρακτικόσ

Όλεσ οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ θα παραςχεθούν μϋςω επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ
ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ.
το πλαύςιο μελλοντικόσ δρϊςησ, επιχειρόςεισ που θα προβούν ςτην πρόςληψη του
ωφελουμϋνου μετϊ τη λόξη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι
προώποθϋςεισ τησ επιχορόγηςησ θα αποτελϋςουν αντικεύμενο ϊλλησ δρϊςησ

1.3.2 Αντικεύμενα Κατϊρτιςησ
Αντικεύμενο τησ κατϊρτιςησ εύναι η απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ςε οριζόντια
και ειδικϊ θεματικϊ αντικεύμενα τα οπούα ςχετύζονται με τη θϋςη πρακτικόσ ϊςκηςησ που
θα τοποθετηθεύ ο ωφελούμενοσ, ςύμφωνα και με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 4 τησ
παρούςασ.

1.3.3

Μητρώο Ψφελουμϋνων

Οι ϊνεργοι νϋοι που θα επιλεγούν, ςύμφωνα με τα κριτόρια και τισ διαδικαςύεσ που τύθενται
ςτην παρούςα, θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ψφελουμϋνων ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προώποθϋςεισ του κεφαλαύου 2 τησ παρούςασ.
Οι ϊνεργοι που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ψφελουμϋνων, δεν θα υπερβούν τα 12.000,
ϊτομα, τα οπούα αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη να ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη ςύμφωνα με
τουσ όρουσ τησ παρούςασ.
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1.3.4 Μητρώο Παρόχων
Οι υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ θα παραςχεθούν από παρόχουσ κατϊρτιςησ που θα εκδηλώςουν
ενδιαφϋρον και θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Παρόχων, ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προώποθϋςεισ του κεφαλαύου 3 τησ παρούςασ.

1.3.5 Επιχειρόςεισ Πρακτικόσ Ωςκηςησ
Η πρακτικό ϊςκηςη θα πραγματοποιηθεύ ςε επιχειρόςεισ και οργανιςμούσ και νομικϊ
πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου, ςτα οπούα δεν ςυμμετϋχει ϊμεςα το Ελληνικό Δημόςιο και οι
οπούεσ για την πρόςληψη του προςωπικού τουσ δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του
Ν.2190/1994 όπωσ ιςχύει ςόμερα. Επιπλϋον, δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι επιχειρόςεισ του
τουριςτικού κλϊδου.
Επιςημαύνουμε ότι κατϊ την υλοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ δεν επιτρϋπεται: ι) ο
δανειςμόσ ωφελουμϋνων, δηλαδό ο ωφελούμενοσ θα πρϋπει να πραγματοποιόςει την
πρακτικό ϊςκηςη ςτη ςυμβαλλόμενη επιχεύρηςη. Για τον ύδιο λόγο, ενδεικτικϊ δεν
επιτρϋπεται η υλοπούηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ ςε υπηρεςύεσ φύλαξησ (Security) και ιι) ο ύδιοσ
ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ να ςυμμετϋχει και ωσ επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ.
Οι επιχειρόςεισ πρακτικόσ, δεν επιτρϋπεται να προβούν ςε μεύωςη του προςωπικού τουσ,
από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ τριμερούσ ςύμβαςησ και για όςο διϊςτημα διαρκεύ η
υλοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. Ειδικότερα, ςε περύπτωςη, που ςυντρϋξει μεύωςη
προςωπικού ϋνεκα απόλυςησ, θα πρϋπει η επιχεύρηςη εντόσ δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών
από την απόλυςη, να προβεύ ςε νϋα πρόςληψη, ούτωσ ώςτε, να διατηρεύται ςταθερόσ ο
ςυνολικόσ αριθμόσ του κατϊ την υπογραφό τησ τριμερούσ ςύμβαςησ υφιςτϊμενου
προςωπικού τησ επιχεύρηςησ. ημειώνεται ότι ςτον αριθμό του προςωπικού δεν
περιλαμβϊνεται ο αριθμόσ των πρακτικϊ αςκούμενων.
την ϋννοια τησ μεύωςησ του προςωπικού δεν περιλαμβϊνονται οι κϊτωθι περιπτώςεισ:


Οι απολύςεισ που αφορούν περιπτώςεισ υποβολόσ μόνυςησ από τον εργοδότη ςε
εργαζόμενο τησ επιχεύρηςησ που ϋχει υποπϋςει ςε αξιόποινη πρϊξη κατϊ την
εξϊςκηςη τησ εργαςύασ του ό ςε αδύκημα, εν γϋνει, τουλϊχιςτον ςε βαθμό
πλημμελόματοσ (ϊρθρ. 5 του Ν.2112/1920).



Οι καταγγελύεσ ςυμβϊςεων εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου, για ςπουδαύο λόγο
ςύμφωνα με το ϊρθρο 672 Α.Κ.



Οι οικειοθελεύσ αποχωρόςεισ, οι ςυνταξιοδοτόςεισ, οι παραιτόςεισ, η λόξη ςύμβαςησ
εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου και η εθελουςύα ϋξοδοσ.

Επιχεύρηςη που θα προβεύ ςε μεύωςη προςωπικού ςε παρϊβαςη των ωσ ϊνω όρων, δεν
θα μπορεύ να ςυμμετϊςχει ςτην ύδια ό ϊλλη αντύςτοιχη δρϊςη τησ ΕΤΕ-ΕΚΣ.

1.3.6 Τλοπούηςη τησ δρϊςησ - ύςτημα Επιταγών Ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ
Κϊθε ϊνεργοσ ηλικύασ από 18 ϋωσ 24 ετών που θα εγγραφεύ ςτο Μητρώο Ψφελουμϋνων,
δικαιούται μια προςωπικό επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ με την οπούα θα λϊβει
υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) καθώσ και υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ
υποςτόριξησ και καθοδόγηςησ. Επύςησ αποκτϊ τη δυνατότητα να επιλϋξει πϊροχο
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κατϊρτιςησ, πρόγραμμα ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και αναλυτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μϋςω τησ επιταγόσ, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα πληρωθεύ για τισ
υπηρεςύεσ που θα παρϋχει ςτον καταρτιζόμενο.
Μεταξύ παρόχου κατϊρτιςησ, επιχεύρηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ και καταρτιζόμενου
υπογρϊφεται τριμερόσ ςύμβαςη ςτην οπούα επιςυνϊπτεται ωσ Παρϊρτημα αυτόσ ο
«Κώδικασ Δεοντολογύασ». Σόςο ςτη ςύμβαςη, όςο και ςτο Παρϊρτημα αυτόσ,
προςδιορύζονται οι βαςικϋσ αρχϋσ και οι όροι που διϋπουν την ςυνεργαςύα των
εμπλεκόμενων μερών και για την οπούα εκατϋρωθεν οι ςυμβαλλόμενοι ϋχουν λϊβει γνώςη.
Οι όροι υλοπούηςησ του ςυςτόματοσ επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ αναφϋρονται
ςτο κεφϊλαιο 5 τησ παρούςασ, ενώ η πιςτοπούηςη του υλοποιηθϋντοσ φυςικού
αντικειμϋνου τησ κατϊρτιςησ αναφϋρονται ςτο κεφϊλαιο 6 τησ παρούςασ.
Η πληρωμό του εκπαιδευτικού επιδόματοσ ςτουσ ωφελούμενουσ καθώσ και των επιταγών
ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ςτουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ, πραγματοποιεύται ςύμφωνα με
τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 7 τησ παρούςασ.

1.3.7

Ενημϋρωςη Ενδιαφερομϋνων

Η ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων για τη δρϊςη αλλϊ και για θϋματα που θα προκύψουν
κατϊ την υλοπούηςό τησ, θα πραγματοποιεύται, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του κεφαλαύου 8
τησ παρούςασ, μϋςα από την ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr, καθώσ και από το
τηλεφωνικό κϋντρο (call center) 800 11 44444, από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό 09.00-17.00.
Η ΕΤΕ/ΕΚΣ μϋςα από την ύδια ιςτοςελύδα θα παρϋχει ςυνεχό ενημϋρωςη ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κϊνουν χρόςη αυτόσ για τη ςυμμετοχό τουσ ςε
κϊθε ςτϊδιο υλοπούηςησ τησ δρϊςησ.

1.4 Φρονοδιϊγραμμα Τλοπούηςησ τησ Δρϊςησ – Προώπολογιςμόσ Γεωγραφικό Κατανομό Πόρων – Αριθμόσ Ψφελουμϋνων
Α.

Η λόξη του φυςικού αντικειμϋνου των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ (θεωρύα και
πρακτικό), ορύζεται ςτισ 30/6/2016. Με Απόφαςη του Τπουργού Εργαςύασ, Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ δύναται να τροποποιεύται η ωσ ϊνω προθεςμύα.
Β. Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ δρϊςησ ανϋρχεται ςε 43.200.000,00€, αποτελεύ
100% δημόςια δαπϊνη και χρηματοδοτεύται με πόρουσ τησ ΕΕ (Πρωτοβουλύα για την
Απαςχόληςη των Νϋων, Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο) και εντϊςςεται ςτο χϋδιο
Δρϊςησ «Εγγύηςη για τη Νεολαύα».

Γ.

τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζεται η ενδεικτικό κατανομό του προώπολογιςμού και
ο ενδεικτικόσ αριθμόσ επιταγών κατϊρτιςησ (voucher) ανϊ Διοικητικό περιφϋρεια.
Πύνακασ 1. Ενδεικτικό Φρηματοδοτικό κατανομό ανϊ Διοικητικό περιφϋρεια και αριθμό voucher
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΠΙΣΑΓΨΝ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΓΙΑ
ΑΠΟΥΟΙΣΟΤ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΣΑΓΨΝ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΥΟΙΣΟΤ
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ/ΔΕΤΣΕ
ΡΟΒΑΘΜΙΑ/ΜΕΣΑΔΕΤ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΠΙΣΑΓΨΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΑΝΑ ΔΙΟΚΗΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
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 ΑΕΙ/ΣΕΙ ΑΝΑ
ΔΙΟΚΗΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΑΝΑ ΔΙΟΚΗΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙ
Α - ΘΡΑΚΗ

210

630

840

3024000

ΘΕΑΛΙΑ

240

720

960

3456000

ΗΠΕΙΡΟ

120

360

480

1728000

59

175

234

842400

234

702

936

3369600

150

450

600

2160000

54

162

216

777600

165

495

660

2376000

600

1800

2.400

8640000

72

216

288

1036800

900

2700

3.600

12960000

76

230

306

1101600

120

360
9000

480
12.000

1728000

3000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝ
ΗΟ
ΒΟΡΕΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΣΗ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙ
Α
ΔΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙ
Α
ΑΣΣΙΚΗ
ΝΟΣΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ
ΣΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΝΟΛΑ

43.200.000

Δ. Ο αριθμόσ των ωφελουμϋνων που θα ςυμμετϋχουν ςτην παρούςα δρϊςη, ςτο πλαύςιο τησ
παρούςασ πρόςκληςησ ανϋρχεται ςε 12.000 ϊτομα, εκ των οπούων:


3.000 θα εύναι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΣΕΙ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα
νομοθεςύα.



9.000 θα εύναι ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ.

και οι οπούοι εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτον ΟΑΕΔ, ϋχουν ςυμπληρώςει το τυποποιημϋνο
ϋντυπο/φόρμα εξατομικευμϋνησ παρϋμβαςησ και ϋχουν ςυμφωνόςει ςε Ατομικό χϋδιο
Δρϊςησ.
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1.5 Γενικού Όροι
i.

Όλοι οι όροι τησ παρούςασ εύναι υποχρεωτικού για όςουσ ςυμμετϋχουν με
οποιονδόποτε τρόπο και ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο ό διαδικαςύα τησ δρϊςησ αυτόσ.

ii.

Η ςυμμετοχό ςτην παρούςα δρϊςη και ςτισ διαδικαςύεσ που περιγρϊφονται ςτην
παρούςα πρόςκληςη, ςυνεπϊγεται την πλόρη και ανεπιφύλακτη αποδοχό του ςυνόλου
των όρων αυτόσ.

iii. Η υποβολό αύτηςησ ςυμμετοχόσ ςε Μητρώο τησ παρούςασ ςυνιςτϊ εξουςιοδότηςη προσ
τον δικαιούχο τησ πρϊξησ ΕΤΕ/ΕΚΣ, για την περαιτϋρω επεξεργαςύα [από τισ αρμόδιεσ
υπηρεςύεσ
του
Τπουργεύου
Εργαςύασ]
των
προςωπικών
δεδομϋνων,
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ευαύςθητων, που τηρούνται για τισ ανϊγκεσ υλοπούηςησ
του παρόντοσ προγρϊμματοσ, για το ςκοπό εξαγωγόσ ςτατιςτικών δεδομϋνων ςτο
πλαύςιο τησ διενϋργεια ερευνών και τησ εκπόνηςησ μελετών για την αξιολόγηςη του εν
λόγω προγρϊμματοσ. ε κϊθε περύπτωςη ο αιτών ϋχει τα δικαιώματα ενημϋρωςησ,
πρόςβαςησ και αντύρρηςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 11, 12 και 13 του Ν
2472/97.
iv. Επιςημαύνεται ότι η «Αύτηςη ςυμμετοχόσ» επϋχει θϋςη Τπεύθυνησ Δόλωςησ
v.

Οι ϊνεργοι, που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Ψφελουμϋνων ϋχουν αποκλειςτικϊ τα
δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ, που ορύζονται ςτην παρούςα.

vi. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ, που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Παρόχων υπϋχουν θϋςη και
ϋχουν τισ υποχρεώςεισ του «Αναδόχου/Παρόχου», και ϋχουν αποκλειςτικϊ τα
δικαιώματα που ορύζονται ςτην παρούςα πρόςκληςη και ςυμπληρωματικϊ ςτην με
αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.11 (ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ.
vii. Ο ΟΑΕΔ θα εύναι υπεύθυνοσ για τη διαςύνδεςη του ςυςτόματοσ εφαρμογόσ
www.voucher.gov.gr με το webservice του, για τη ταυτοπούηςη των ςτοιχεύων των
ανϋργων οι οπούοι εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα ανεργύασ του και αποτελούν τουσ εν
δυνϊμει ωφελούμενουσ τησ πρϊξησ.
viii. Για τισ ανϊγκεσ του Προγρϊμματοσ θα ςυγκροτηθεύ και θα τηρεύται Μητρώο
Ψφελουμϋνων βϊςει του Νόμου 2472/97. Κϊθε υποκεύμενο δεδομϋνο ϋχει δικαύωμα
ενημϋρωςησ, πρόςβαςησ και αντύρρηςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 11, 12
και 13 του Ν 2472/97.
ix. Η ΕΤΕ/ΕΚΣ και ο ΟΑΕΔ θα διενεργούν ελϋγχουσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων, ςύμφωνα
με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 6 τησ παρούςασ.
x.

Η ΕΤΕ/ΕΚΣ θα εξαςφαλύςει ότι θα γύνουν οι απαιτούμενεσ ενϋργειεσ πληροφόρηςησ και
δημοςιότητασ, ςύμφωνα με το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο και τουσ όρουσ τησ παρούςασ.

xi. Η παροχό υπηρεςιών επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ απαλλϊςςεται από ΥΠΑ ςύμφωνα με
τισ διατϊξεισ τησ περ. ιβ) τησ παρ.1 του ϊρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (Κώδικασ ΥΠΑ),
όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
xii. Η πρακτικό ϊςκηςη θα πραγματοποιηθεύ ςε επιχειρόςεισ, οργανιςμούσ και νομικϊ
πρόςωπα του ιδιωτικού τομϋα, ςτισ οπούεσ δεν ςυμμετϋχει ϊμεςα το Ελληνικό Δημόςιο
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και οι οπούεσ για την πρόςληψη του προςωπικού τουσ δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του
Ν.2190/1994 όπωσ ιςχύει ςόμερα. Επιπλϋον, δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι επιχειρόςεισ
του τουριςτικού κλϊδου. Οι επιχειρόςεισ πρακτικόσ, δεν επιτρϋπεται να προβούν ςε
μεύωςη του προςωπικού τουσ, από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ τριμερούσ
ςύμβαςησ και για όςο διϊςτημα διαρκεύ η υλοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςύμφωνα
με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 1.3.5.
xiii. Οι προθεςμύεσ τησ παρούςασ, δύνανται να τροποποιούνται μονομερώσ μόνο από την
ΕΤΕ/ ΕΚΣ, οπότε η τυχόν τροποπούηςη τουσ θα δημοςιεύεται ςτην ειδικό ιςτοςελύδα
http://www.voucher.gov.gr.
xiv. H ςυμμόρφωςη με τισ κατευθύνςεισ και οδηγύεσ που θα καταχωρούνται από την
ΕΤΕ/ΕΚΣ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr, εύναι υποχρεωτικό.
xv. Οι υποψόφιοι και οι ωφελούμενοι με δικό τουσ φροντύδα και επιμϋλεια λαμβϊνουν
γνώςη για κϊθε θϋμα ςχετικό με τη δρϊςη μϋςω τησ ιςτοςελύδασ
http://www.voucher.gov.gr, την οπούα χρηςιμοποιούν για τη ςυμμετοχό τουσ ςε κϊθε
ςτϊδιο υλοπούηςησ τησ δρϊςησ. Επιςημαύνεται ότι οι αιτόςεισ των υποψηφύων
υποβϊλλονται μϋςω τησ ιςτοςελύδασ http:// youthguarantee.ypakp.gr.
xvi. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ οφεύλουν να τηρούν ςτο αρχεύο τουσ φϊκελο τησ δρϊςησ με όλα
τα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την υλοπούηςό τησ, καθώσ και για τισ
ενϋργειεσ δημοςιότητασ που αναλαμβϊνουν, κατ' ελϊχιςτον μϋχρι το τϋλοσ του 202 4,
τον οπούο οφεύλουν να ϋχουν διαθϋςιμο ςε περύπτωςη ελϋγχου.
xvii. Οι πληρωμϋσ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ πρόςκληςησ (ςε
ωφελούμενουσ και παρόχουσ κατϊρτιςησ) θα καταβληθούν, υπό την προώπόθεςη ότι
θα ϋχουν εξαςφαλιςτεύ οι ςχετικϋσ πιςτώςεισ.
xviii. Οι εργοδότεσ των επιχειρόςεων πρακτικόσ ϊςκηςησ και οι πϊροχοι κατϊρτιςησ
υποχρεούνται να ςυμπληρώνουν και να υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ ςτο πληροφοριακό
ςύςτημα του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ ΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑΕΣΑΜ, με την ονομαςύα «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόμενα ϋντυπα που αφορούν την υλοπούηςη
τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην
υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαςη του Τπουργού Εργαςύασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και
Πρόνοιασ (ΥΕΚ Β΄449/25.02.2013) όπωσ ιςχύει
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2 ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ – ΜΗΣΡΨΟ ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΨΝ
2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Μητρώο Ψφελουμϋνων
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη Δρϊςη και επομϋνωσ δικαύωμα υποβολόσ «Αύτηςησ υμμετοχόσ»
για εγγραφό ςτο Μητρώο Ψφελουμϋνων που θα ςυγκροτόςει η ΕΤΕ/ΕΚΣ, ϋχουν ϊνεργοι νϋοι
οι οπούοι πληρούν τισ κϊτωθι γενικϋσ προώποθϋςεισ:
Α. Για την κατηγορύα «Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΣΕΙ»
i.

Να εύναι κϊτοχοι τύτλου ςπουδών ανώτατησ εκπαύδευςησ τησ Ελλϊδασ ό του
εξωτερικού αναγνωριςμϋνο από το ΔΟΑΣΑΠ ό βεβαύωςησ περύ αναγνωριςμϋνων
επαγγελματικών προςόντων, πτυχιούχων τυπικόσ ανώτατησ εκπαύδευςησ, από το
ΑΕΙ ό το ΑΕΠ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα.

ii. Να ϋχουν γεννηθεύ από 1.1.1990 μϋχρι και 31.12.1996.
iii. Να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Ανεργύασ του ΟΑΕΔ.
iv. Να ϋχουν ςυμπληρώςει το τυποποιημϋνο ϋντυπο/φόρμα εξατομικευμϋνησ
παρϋμβαςησ και να ϋχουν ςυμφωνόςει ςε Ατομικό χϋδιο Δρϊςησ ςτο διϊςτημα του
τελευταύου τετραμόνου πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των
αιτόςεων ςυμμετοχόσ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ (δηλαδό από 20/5/2014 ϋωσ 20/9/2014).
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν επύςησ και όςοι ϋχουν ςυμπληρώςει το τυποποιημϋνο
ϋντυπο/φόρμα εξατομικευμϋνησ παρϋμβαςησ και ϋχουν ςυμφωνόςει ςε Ατομικό χϋδιο
Δρϊςησ προγενϋςτερα (δηλαδό πριν από την 20/5/2014), με την προώπόθεςη ότι δεν
ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε αυτό το διϊςτημα ςε καμύα ενεργητικό πολιτικό απαςχόληςησ .
Επιςημαύνουμε ότι ςε αυτό την περύπτωςη οι υποψόφιοι με την υποβολό τησ αύτηςόσ
τουσ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ επικαιροποιούν το Ατομικό χϋδιο Δρϊςησ τουσ.
v. Να μην ϋχουν τη μαθητικό, ςπουδαςτικό ό φοιτητικό ιδιότητα.

Β. Για την κατηγορύα Απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ
i.

Να εύναι κϊτοχοι απολυτηρύου Γυμναςύου/Λυκεύου/ΙΕΚ ό ϊλλου ιςοδύναμου τύτλου
ςπουδών
ii. Να ϋχουν γεννηθεύ από 1.1.1990 μϋχρι και 31.12.1996.
iii. Να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα Ανεργύασ του ΟΑΕΔ.
iv. Να ϋχουν ςυμπληρώςει το τυποποιημϋνο ϋντυπο/φόρμα εξατομικευμϋνησ παρϋμβαςησ
και να ϋχουν ςυμφωνόςει ςε Ατομικό χϋδιο Δρϊςησ ςτο διϊςτημα του τελευταύου
τετραμόνου πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων
ςυμμετοχόσ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ (δηλαδό από 20/5/2014 ϋωσ 20/9/2014).
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν επύςησ και όςοι ϋχουν ςυμπληρώςει το τυποποιημϋνο
ϋντυπο/φόρμα εξατομικευμϋνησ παρϋμβαςησ και ϋχουν ςυμφωνόςει ςε Ατομικό χϋδιο
Δρϊςησ προγενϋςτερα (δηλαδό πριν από την 20/5/2014), με την προώπόθεςη ότι δεν
ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε αυτό το διϊςτημα ςε καμύα ενεργητικό πολιτικό απαςχόληςησ.
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Επιςημαύνουμε ότι ςε αυτό την περύπτωςη οι υποψόφιοι με την υποβολό τησ αύτηςόσ
τουσ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ επικαιροποιούν το Ατομικό χϋδιο Δρϊςησ τουσ.
v. Να μην ϋχουν τη μαθητικό, ςπουδαςτικό ό φοιτητικό ιδιότητα.
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ανεξϊρτητα ςε ποια ομϊδα ωφελουμϋνων ανόκει, ϋχει δικαύωμα να
υποβϊλλει αύτηςη ςυμμετοχόσ ςε μια μόνο Διοικητικό Περιφϋρεια. Επιςημαύνεται ότι δεν
επιτρϋπεται η εκ των υςτϋρων αλλαγό Διοικητικόσ Περιφϋρειασ

2.2 Διαδικαςύα υποβολόσ Αύτηςησ υμμετοχόσ
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ για να εγγραφεύ ςτο Μητρώο Ψφελουμϋνων και να ςυμμετϋχει ςτην
παρούςα δρϊςη πρϋπει:
Α. Να ςυμπληρώςει και να υποβϊλει ςε ηλεκτρονικό μορφό, μϋςω διαδικτύου, ςτην ειδικό
ιςτοςελύδα (http://youthguarantee.ypakp.gr) τη φόρμα «Αύτηςη ςυμμετοχόσ». Εφιςτϊται η
προςοχό των ανϋργων ςτη ςυμπλόρωςη όλων των απαιτούμενων πεδύων τησ Αύτηςησ
ςυμμετοχόσ. ημειώνεται ότι η «Αύτηςη ςυμμετοχόσ» επϋχει θϋςη Τπεύθυνησ Δόλωςησ και
ότι δεν θα δύνεται η δυνατότητα διόρθωςησ των ςτοιχεύων τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ μετϊ
την υποβολό αυτόσ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα.
Β.

Να διαφυλϊξει το αποδεικτικό τησ υποβολόσ τησ αύτηςόσ του, το οπούο αναγρϊφει τον
«Κωδικό Αρ ιθμό Τποβολόσ Αύτηςησ υμμετοχόσ» (ΚΑΤΑ) , καθώσ και την
ακριβό ημερομηνύα και ώρα υποβολόσ τησ. Ο κωδικόσ ΚΑΤΑ εύναι αυςτηρϊ προςωπικόσ
και μοναδικόσ για κϊθε αύτηςη ςυμμετοχόσ, χορηγεύται αυτόματα από το οικεύο
μηχανογραφικό ςύςτημα με την υποβολό τησ, αποτελεύ το αποδεικτικό υποβολόσ τησ και
χρηςιμοποιεύται αντύ για το ονοματεπώνυμο του αιτούντοσ ςε όλα τα ϋγγραφα (Μητρώα,
πύνακεσ κ.ϊ.) που δημοςιεύονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ.

ημειώνεται ότι η αύτηςη υποβϊλλεται από τον ύδιο τον ϊνεργο.
Η προθεςμύα υποβολόσ τησ ηλεκτρονικόσ αύτηςησ ςυμμετοχόσ των ωφελουμϋνων αρχύζει από
29/8/2014 και ώρα 12.00 και λόγει την 20/9/2014 και ώρα 24:00.

2.3 Κριτόρια επιλογόσ – μοριοδότηςη
Οι ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 24 ετών που θα ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη δεν θα
υπερβούν τα 12.000 ϊτομα, εκ των οπούων:
3.000 θα εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και
9.000 θα εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ/δευτεροβϊθμιασ/μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ
Η επιλογό και η εγγραφό τουσ ςτο Μητρώο Ψφελουμϋνων θα γύνει με μοριοδότηςη, ανϊ
ομϊδα ωφελουμϋνων βϊςει των παρακϊτω κριτηρύων:
Για τουσ αποφούτουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ:
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Διϊρκεια ςυνεχόμενησ ανεργύασ



υνολικό ειςόδημα ατομικό ό οικογενειακό (οικ. ϋτοσ 2014). Ψσ ατομικό ειςόδημα,
νοεύται το ειςόδημα του υπόχρεου ςε περύπτωςη που υποβϊλλει μόνοσ του
φορολογικό δόλωςη (π.χ. ϊγαμοσ, μονογονϋασ, διαζευγμϋνοσ). Ψσ οικογενειακό
ειςόδημα, νοεύται το ειςόδημα του υπόχρεου, τησ ςυζύγου και των εξαρτώμενων
μελών του. Οι αιτούντεσ που δεν εύχαν οι ύδιοι υποχρϋωςη υποβολόσ δόλωςησ (π.χ.
πρόςωπα τα οπούα δηλώνονται ςτη Δόλωςη Υορολογύασ Ειςοδόματοσ ωσ
προςτατευόμενα μϋλη) δηλώνουν το ςυνολικό οικογενειακό ειςόδημα τησ πατρικόσ
οικογϋνειασ.



υμμετοχό ςε προηγούμενεσ δρϊςεισ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ

Η μϋγιςτη προβλεπόμενη μοριοδότηςη για κϊθε ωφελούμενο εύναι τα 50 μόρια, η βαρύτητα
των οπούων ανϊ κριτόριο παρουςιϊζεται παρακϊτω. ε περύπτωςη ιςοβαθμιών κατϊ τη
μοριοδότηςη, προηγούνται οι υποψόφιοι µε την μεταγενϋςτερη ημερομηνύα γεννόςεωσ. Αν και
πϊλι προκύψει ιςοβαθμύα τότε επιλϋγονται όλοι οι ιςοβαθμούντεσ.

τον πύνακα που ακολουθεύ παρατύθεται αναλυτικϊ ο τρόποσ βαθμολόγηςησ με βϊςη τη
μοριοδότηςη των επιμϋρουσ κριτηρύων.
Πύνακασ 2: Μοριοδότηςη κριτηρύων επιλογόσ για αποφούτουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ

Α/Α

Κριτόριο Επιλογόσ

Διάρκεια ςυνεχόμενησ
ανεργίασ
(μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)*
1

2

*Για τη μοριοδότηςη
υπολογύζεται ωσ καταληκτικό
ημερομηνύα του χρόνου
ανεργύασ η λόξη τησ προθεςμύασ
των αιτόςεων ςυμμετοχόσ ςτο
πλαύςιο τησ παρούςασ

υνολικό ειςόδημα ατομικό
ό οικογενειακό (οικ. ϋτοσ
2014).
(Μέγιςτοσ βαθμόσ: 15 μόρια)*

*Τα μόρια αυτού του κριτηρύου
υπολογύζονται με 2 δεκαδικϊ
ψηφύα

Ανϊλυςη Κριτηρύου
Επιλογόσ

Μοριοδότηςη Κριτηρύου
Επιλογόσ

Από 0-4 μόνεσ

3 μόρια ανϊ πλόρη μόνα
ανεργύασ από τον πρώτο
ϋωσ και τον τϋταρτο
μόνα ανεργύασ με
μϋγιςτο βαθμό τα 12
μόρια

Από 5 μόνεσ και ϊνω

12 μόρια + 0,5 μόρια ανϊ
πλόρη μόνα ανεργύασ
από τον πϋμπτο μόνα
ανεργύασ και ϊνω με
μϋγιςτο βαθμό τα 20
μόρια

0-12000€

12001-18.000 €

Σα μόρια υπολογύζονται
από τον μαθηματικό
τύπο:
( 15-(Ε/1500) )
Όπου Ε το ςυνολικό
ειςόδημα
Σα μόρια υπολογύζονται
από τον μαθηματικό
τύπο:
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Αφορϊ το ςυνολικό ειςόδημα
(ατομικό ό οικογενειακό)
οικονομικού ϋτουσ 2014 όπωσ
αυτό αποτυπώνεται ςτον
πύνακα Γ2 τησ Πρϊξησ
Διοικητικού Προςδιοριςμού
Υόρου (εκκαθαριςτικό
ςημεύωμα).

Συμμετοχή ωφελουμζνων ςε
αντίςτοιχεσ δράςεισ επιταγήσ
ειςόδου ςτην αγορά εργαςίασ
(Μζγιςτοσ βαθμόσ:
15 μόρια)

3

( 18000-Ε)/1000
Όπου Ε το ςυνολικό
ειςόδημα

18.001€ και ϊνω

0

Ωνεργοι που δεν
εντϊχθηκαν ςε
αντύςτοιχεσ δρϊςεισ
επιταγόσ ειςόδου
ςτην αγορϊ εργαςύασ

15

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Μϋγιςτη Βαθμολογύα: 50

Για τουσ αποφούτουσ Τποχρεωτικόσ/Δευτεροβϊθμιασ/Μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ:


Διϊρκεια ςυνεχόμενησ ανεργύασ



υνολικό ειςόδημα ατομικό ό οικογενειακό (οικ. ϋτοσ 2014). Ψσ ατομικό ειςόδημα,
νοεύται το ειςόδημα του υπόχρεου ςε περύπτωςη που υποβϊλλει μόνοσ του
φορολογικό δόλωςη (π.χ. ϊγαμοσ, μονογονϋασ, διαζευγμϋνοσ). Ψσ οικογενειακό
ειςόδημα, νοεύται το ειςόδημα του υπόχρεου, τησ ςυζύγου και των εξαρτώμενων
μελών του. Οι αιτούντεσ που δεν εύχαν οι ύδιοι υποχρϋωςη υποβολόσ δόλωςησ (π.χ.
πρόςωπα τα οπούα δηλώνονται ςτη Δόλωςη Υορολογύασ Ειςοδόματοσ ωσ
προςτατευόμενα μϋλη) δηλώνουν το ςυνολικό οικογενειακό ειςόδημα τησ πατρικόσ
οικογϋνειασ.



υμμετοχό ςε προηγούμενεσ δρϊςεισ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ



Εκπαιδευτικό επύπεδο

Η μϋγιςτη προβλεπόμενη μοριοδότηςη για κϊθε ωφελούμενο εύναι τα 60 μόρια, η βαρύτητα
των οπούων ανϊ κριτόριο παρουςιϊζεται παρακϊτω. ε περύπτωςη ιςοβαθμιών κατϊ τη
μοριοδότηςη, προηγούνται οι υποψόφιοι µε την μεταγενϋςτερη ημερομηνύα γεννόςεωσ. Αν και
πϊλι προκύψει ιςοβαθμύα τότε επιλϋγονται όλοι οι ιςοβαθμούντεσ.
τον πύνακα που ακολουθεύ παρατύθεται αναλυτικϊ ο τρόποσ βαθμολόγηςησ με βϊςη τη
μοριοδότηςη των επιμϋρουσ κριτηρύων.
Πύνακασ 3: Μοριοδότηςη κριτηρύων επιλογόσ για αποφούτουσ Τποχρεωτικόσ/Δευτεροβϊθμιασ/
Μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ

Α/Α
1

Κριτόριο Επιλογόσ

Διάρκεια ςυνεχόμενησ ανεργίασ

Ανϊλυςη Κριτηρύου
Επιλογόσ

Μοριοδότηςη
Κριτηρύου
Επιλογόσ

Από 0-4 μόνεσ

3 μόρια ανϊ
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(μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)*

πλόρη μόνα
ανεργύασ από
τον πρώτο
ϋωσ και τον
τϋταρτο μόνα
ανεργύασ με
μϋγιςτο
βαθμό τα 12
μόρια

*Για τη μοριοδότηςη υπολογύζεται ωσ
καταληκτικό ημερομηνύα του χρόνου
ανεργύασ η λόξη τησ προθεςμύασ των
αιτόςεων ςυμμετοχόσ ςτο πλαύςιο τησ
παρούςασ

Από 5 μόνεσ και ϊνω

υνολικό ειςόδημα ατομικό ό
οικογενειακό (οικ. ϋτοσ 2014).
(Μέγιςτοσ βαθμόσ: 15 μόρια)*

0-12000€

*Τα μόρια αυτού του κριτηρύου
υπολογύζονται με 2 δεκαδικϊ ψηφύα
2
Αφορϊ το ςυνολικό ειςόδημα (ατομικό ό
οικογενειακό) οικονομικού ϋτουσ 2014 όπωσ
αυτό αποτυπώνεται ςτον πύνακα Γ2 τησ
Πρϊξησ Διοικητικού Προςδιοριςμού Υόρου
(εκκαθαριςτικό ςημεύωμα).

3

4

Συμμετοχή ωφελουμζνων ςε αντίςτοιχεσ
δράςεισ επιταγήσ ειςόδου ςτην αγορά
εργαςίασ
(Μζγιςτοσ βαθμόσ:
15 μόρια)
Εκπαιδευτικό επύπεδο
(Μέγιςτοσ βαθμόσ: 10 μόρια)

12001-18.000 €

18.001€ και ϊνω
Ωνεργοι που δεν
εντϊχθηκαν ςε
αντύςτοιχεσ δρϊςεισ
επιταγόσ ειςόδου
ςτην αγορϊ εργαςύασ
Απόφοιτοσ
Τποχρεωτικόσ
εκπαύδευςησ

12 μόρια + 0,5
μόρια ανϊ
πλόρη μόνα
ανεργύασ από
τον πϋμπτο
μόνα ανεργύασ
και ϊνω με
μϋγιςτο
βαθμό τα 20
μόρια
Σα μόρια
υπολογύζονται
από τον
μαθηματικό
τύπο:
( 15-(Ε/1500) )
Όπου Ε το
ςυνολικό
ειςόδημα
Σα μόρια
υπολογύζονται
από τον
μαθηματικό
τύπο:
( 18000Ε)/1000
Όπου Ε το
ςυνολικό
ειςόδημα
0

15

10
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Απόφοιτοσ
Δευτεροβϊθμιασ/
Μεταδευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ
ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

5

Μϋγιςτη
Βαθμολογύα: 60

Επιςημαύνεται ότι η μοριοδότηςη πραγματοποιεύται μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ
των αιτόςεων.

2.4 Διαδικαςύα επιλογόσ των Ψφελουμϋνων– Κατϊρτιςη Μητρώου
Ψφελουμϋνων
Η διαδικαςύα επιλογόσ των ωφελουμϋνων περιλαμβϊνει κατϊ ςειρϊ τα εξόσ:
Α.

Ϊλεγχο των ςτοιχεύων τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ των υποψόφιων ωφελουμϋνων για να
διαπιςτωθεύ εϊν εύναι επιλϋξιμοι ό όχι.
Ο ϋλεγχοσ θα πραγματοποιηθεύ αυτόματα από το Πληροφοριακό ύςτημα των επιταγών
ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, με τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων τησ Αύτηςησ, με τα
αντύςτοιχα ςτοιχεύα, που τηρούνται ςτα Μητρώα ανεργύασ του ΟΑΕΔ
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςτοιχεύων που αφορούν την ολοκλόρωςη του Ατομικού
χεδύου Δρϊςησ). Για όςα κριτόρια υπϊρχει η ςχετικό δυνατότητα θα διαςταυρωθούν
ηλεκτρονικϊ. Όςα κριτόρια δεν δύναται να διαςταυρωθούν ηλεκτρονικϊ, θα
πιςτοποιούνται από δικαιολογητικϊ που θα υποβϊλλουν οι ωφελούμενοι - κϊτοχοι των
επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ που θα ϋχουν επιλϋξει,
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 5.3.1 τησ παρούςασ.

Για όςουσ ανϋργουσ κριθούν επιλϋξιμοι από τον ϋλεγχο επιλεξιμότητασ ακολουθεύ:
Β.

Βαθμολόγηςη των υποψηφύων μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων,
ςύμφωνα με τα κριτόρια του κεφαλαύου 2.3. Η βαθμολόγηςη θα γύνεται αυτόματα από το
Πληροφοριακό ύςτημα των επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ξεχωριςτϊ για την
κϊθε ομϊδα ωφελουμϋνων («ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΣΕΙ ηλικύασ από 18 μϋχρι 24
ετών» και «ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ από 18 μϋχρι 24 ετών») .
ε περύπτωςη ιςοβαθμιών κατϊ τη μοριοδότηςη, προηγούνται οι υποψόφιοι µε την
μεταγενϋςτερη ημερομηνύα γεννόςεωσ. ε περύπτωςη που και πϊλι υπϊρχει ιςοβαθμύα,
επιλϋγονται όλοι οι ιςοβαθμούντεσ.

Γ.

Κατϊρτιςη Μητρώου Ψφελουμϋνων.
Σο Μητρώο Ψφελουμϋνων ϋχει τη μορφό πινϊκων κατϊταξησ κατϊ φθύνουςα ςειρϊ, ανϊ
Διοικητικό Περιφϋρεια και ανϊ ομϊδα ωφελουμϋνων (ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΣΕΙ
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ηλικύασ από 18 μϋχρι 24 ετών» και «ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ
και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ από 18 μϋχρι 24 ετών» ) .
.

τουσ πύνακεσ αυτούσ αποτυπώνεται η τελικό κατϊταξη των επιλεγϋντων, αφού ληφθούν
υπόψη τα αποτελϋςματα τησ μοριοδότηςησ και το πλόθοσ των αιτόςεων των
ωφελουμϋνων ανϊ Διοικητικό Περιφϋρεια.

Οι πύνακεσ κατϊταξησ του Μητρώου Ψφελουμϋνων περιλαμβϊνουν:


Σουσ επιλεγϋντεσ ωφελούμενουσ, που δικαιούνται τισ επιταγϋσ ειςόδου ςτην αγορϊ
εργαςύασ με τουσ κωδικούσ αριθμούσ υποβολόσ των αντύςτοιχων Αιτόςεων υμμετοχόσ
(ΚΑΤΑ). υνολικϊ οι ωφελούμενοι θα ανϋρχονται ςε 12.000 ϊτομα, εκ των οπούων οι
3.000 θα εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΣΕΙ και οι 9.000 απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ
και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ.



Ο αριθμόσ των επιλαχόντων, («ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΣΕΙ ηλικύασ από 18 μϋχρι 24
ετών» και «ϊνεργοι νϋοι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ και
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ηλικύασ από 18 μϋχρι 24 ετών», καθορύζεται ςε ποςοςτό
50% επύ του ςυνολικού αριθμού των επιλεγϋντων. Οι επιλαχόντεσ εμφανύζονται επύςησ με
τουσ κωδικούσ αριθμούσ υποβολόσ των αντύςτοιχων Αιτόςεων υμμετοχόσ (ΚΑΤΑ).

Η γνωςτοπούηςη του Μητρώου Ψφελουμϋνων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ γύνεται ςύμφωνα με
τουσ όρουσ του κεφαλαύου 2.6 τησ παρούςασ.
Δ. Διαδικαςύα υποβολόσ αντιρρόςεων
Οι μη επιλεγϋντεσ ωφελούμενοι ϋχουν το δικαύωμα υποβολόσ αντιρρόςεων εντόσ
αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από τησ δημοςιεύςεωσ του Μητρώου
Ψφελουμϋνων. Οι αντιρρόςεισ κατατύθενται εγγρϊφωσ ςτην ΕΤΕ/ΕΚΣ υπόψη αρμόδιασ
τριμελούσ επιτροπόσ, η οπούα ςυγκροτεύται με απόφαςη του Τπουργού Εργαςύασ, Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ και η οπούα αποφαύνεται ςε πρώτο και τελευταύο βαθμό επύ των
αντιρρόςεων. Η επιτροπό εξετϊζει το πρώτον το εμπρόθεςμο και εν ςυνεχεύα το βϊςιμο των
αντιρρόςεων, και εκδύδει αιτιολογημϋνη απόφαςη την οπούα κοινοποιεύ με κϊθε πρόςφορο
μϋςο ςτον αιτούντα τισ αντιρρόςεισ. Η επιτροπό δύναται να ζητόςει διευκρινόςεισ από τον
αιτούντα και γενικώσ να ενεργόςει οτιδόποτε απαιτεύται προκειμϋνου να αξιολογόςει τουσ
ιςχυριςμούσ του αιτούντα. Η επιτροπό πρϋπει να αποφανθεύ επύ των αντιρρόςεων, εντόσ
αποκλειςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών από την ϊςκηςό τουσ.

2.5 Διαγραφό Ψφελούμενου από το Μητρώο
Η διαγραφό ωφελουμϋνου από το Μητρώο και η απώλεια δικαιώματοσ ενύςχυςησ,
πραγματοποιεύται ςύμφωνα με το κεφϊλαιο 5.1.4 τησ παρούςασ. ε περύπτωςη διαγραφόσ
ωφελουμϋνου από το Μητρώο για τουσ λόγουσ που αναφϋρονται ςτο κεφϊλαιο 5.1.4.
περιπτώςεισ i και ii τη θϋςη του διαγραφϋντοσ λαμβϊνει ο πρώτοσ επιλαχών ςτην ύδια
Διοικητικό Περιφϋρεια
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2.6 Δημοςιοπούηςη Μητρώου Ψφελουμϋνων - Ενημϋρωςη των
ενδιαφερόμενων
Αμϋςωσ μετϊ τη ςυγκρότηςη του Μητρώου Ψφελουμϋνων δημοςιεύονται οι πύνακεσ
κατϊταξησ των ωφελουμϋνων ςτην ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr για την
ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων.
Οι πύνακεσ επιλογόσ του Μητρώου Ψφελουμϋνων περιλαμβϊνουν ΜΟΝΟΝ τουσ κωδικούσ
ΚΑΤΑ των ενδιαφερομϋνων.
Όςοι ϋχουν υποβϊλει αύτηςη ςυμμετοχόσ ενημερώνονται για την εγγραφό τουσ ό μη ςτο
Μητρώο Ψφελουμϋνων με δικό τουσ φροντύδα και επιμϋλεια παρακολουθώντασ την ειδικό
ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr
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3 ΠΑΡΟΦΟΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΜΗΣΡΨΟ ΠΑΡΟΦΨΝ
3.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Μητρώο Παρόχων
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Μητρώο Παρόχων και επομϋνωσ δικαύωμα υποβολόσ «Αύτηςησ
υμμετοχόσ» για εγγραφό ςτο Μητρώο Παρόχων ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ, ϋχει:
Α) Κϊθε αδειοδοτημϋνοσ ωσ Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ Επιπϋδου 1 ό Κϋντρο Δια Βύου
Μϊθηςησ Επιπϋδου 2, πϊροχοσ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και κϊθε
πϊροχοσ ο οπούοσ ςύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και ςύμφωνα με
το Ν.4111/2013, ϊρθρο 30, παρ. 36, νοεύται ωσ Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ Επιπϋδου 1 και
Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ Επιπϋδου 2.
Β) Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ, θα πρϋπει ςτην δομό όπου θα πραγματοποιηθεύ η κατϊρτιςη ,
να ϋχει εξαςφαλύςει προςβαςιμότητα ςε ΑΜΕΑ, ςύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ
79/Α/2012) «Νϋοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και τισ Οδηγύεσ χεδιαςμού του Τπουργεύου
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ «χεδιϊζοντασ για Όλουσ» .
Γ) Εύναι δυνατό, για την εξαςφϊλιςη των προώποθϋςεων τησ ανωτϋρω περύπτωςησ Β), η
μύςθωςη δομών, μόνο μεταξύ των παρόχων που περιγρϊφονται ςτην περ. Α), τησ παρούςασ
παραγρϊφου.
ε δύςβατεσ και απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ (ορεινούσ όγκουσ και μικρϊ νηςιϊ), όπου δεν
υφύςτανται δομϋσ με τισ προώποθϋςεισ τησ ανωτϋρω περύπτωςησ Β), μετϊ από ϋγκριςη τησ
ΕΤΕ-ΕΚΣ τα προγρϊμματα δύνανται να υλοποιηθούν ςε ενοικιαζόμενα/παραχωρούμενα
λειτουργούντα ςχολεύα. Εναλλακτικϊ, για τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ εύναι δυνατόν, μετϊ από
ϋγκριςη τησ ΕΤΕ-ΕΚΣ, η υλοπούηςη του θεωρητικού μϋρουσ των 80 ωρών για τουσ αποφούτουσ
ΑΕΙ/ΣΕΙ
και 120 ωρών για τουσ αποφούτουσ Τποχρεωτικόσ/Δευτεροβϊθμιασ/
Μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ να γύνει με τη μϋθοδο τησ αςύγχρονησ ό/και ςύγχρονησ
τηλεκατϊρτιςησ, δηλαδό κατϊρτιςησ από απόςταςη μϋςω διαδικτύου. Οι ειδικότεροι όροι και
προώποθϋςεισ τησ παροχόσ υπηρεςιών τηλεκατϊρτιςησ (ενδεικτικϊ προδιαγραφϋσ
ςυςτημϊτων, υποδομών και τεχνικόσ υποςτόριξησ
τηλεκατϊρτιςησ, προδιαγραφϋσ
μαθημϊτων, καταγραφό και εξαγωγό δεδομϋνων (reports) κλπ) θα καθοριςτούν με απόφαςη
τησ ΕΤΕ-ΕΚΣ ωσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ για τουσ παρόχουσ
κατϊρτιςησ που θα υλοποιόςουν το θεωρητικό μϋροσ των προγραμμϊτων με τη μϋθοδο τησ
τηλεκατϊρτιςησ.

Οι παρακϊτω πρόςθετοι όροι ιςχύουν για τουσ υποψόφιουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ που
ενδιαφϋρονται να ςυμμετϋχουν, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ:
i.

Η αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτο Μητρώο Παρόχων τησ παρούςασ ςυνιςτϊ ανεπιφύλακτη
αποδοχό του ςυνόλου των όρων αυτόσ.

ii. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ που θα εγγραφούν ςτο Μητρώο Παρόχων υπϋχουν θϋςη και ϋχουν
τισ υποχρεώςεισ του «Αναδόχου/Παρόχου», όπωσ ορύζονται ςτην παρούςα πρόςκληςη και
ςυμπληρωματικϊ ςτην με αριθμό 1.5188/ΟΙΚ3.968/15.4.2011 (ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ.
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iii. Οι όροι τησ παρούςασ πρόςκληςησ αποτελούν υποχρεωτικούσ και ουςιώδεισ όρουσ τησ
ςύμβαςησ, που ςυνϊπτεται μεταξύ του ωφελουμϋνου, του παρόχου κατϊρτιςησ και τησ
επιχεύρηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, εφόςον ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ εγγραφεύ ςτο Μητρώο
Παρόχων τησ παρούςασ.
iv. Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ υποχρεούνται να επιλϋξουν επιχειρόςεισ για την υλοπούηςη τησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του κεφαλαύου 4.5 τησ παρούςασ.

3.2 Τποβολό Αύτηςησ υμμετοχόσ – Εγγραφό ςτο Μητρώο Παρόχων
Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ που ενδιαφϋρεται να εγγραφεύ ςτο Μητρώο Παρόχων και να
παρϊςχει ςτουσ ωφελούμενουσ τισ υπηρεςύεσ που προβλϋπονται ςτην παρούςα πρόςκληςη θα
πρϋπει:
i.

Να αιτηθεύ την ταυτοπούηςό του μϋςω τησ ιςτοςελύδασ http://www.voucher.gov.gr, από
τον ΕΟΠΠΕΠ και να δημιουργόςει τον ατομικό του λογαριαςμό (personal account), ώςτε
να του δοθεύ η δυνατότητα να προχωρόςει ςτα επόμενα ςτϊδια.
Κατϊ την υποβολό του αιτόματοσ ταυτοπούηςησ, το πληροφοριακό ςύςτημα ελϋγχει
αυτόματα τα ςτοιχεύα του παρόχου κατϊρτιςησ ςε ςχϋςη με τα επύςημα ςτοιχεύα που
τηρούνται ςτον ΕΟΠΠΕΠ και ςε περύπτωςη μη ταυτοπούηςόσ τουσ, δεν επιτρϋπει την
υποβολό τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ.

ii. Να ςυμπληρώςει και να υποβϊλει την «Αύτηςη υμμετοχόσ» ηλεκτρονικϊ ςτην ειδικό
ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr τησ οπούασ όλα τα πεδύα εύναι υποχρεωτικϊ.
Η «Αύτηςη υμμετοχόσ» που ςυμπληρώνει ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ περιλαμβϊνει:
1.

Σα ςτοιχεύα του παρόχου κατϊρτιςησ (επωνυμύα, διεύθυνςη, ΑΥΜ, ΔΟΤ, Κωδικόσ
Ε.ΚΕ.ΠΙ/ ΕΟΠΠΕΠ ό αριθμόσ αδεύασ ΕΟΠΠΕΠ).

2. Σα ςτοιχεύα του νομύμου εκπροςώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνςη, ΑΔΣ, ΑΥΜ,
Δ.Ο.Τ.).
3. Ση Διοικητικό Περιφϋρεια/Περιφερειακό Ενότητα/Δόμο όπου ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ
προτύθεται να υλοποιόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ.
4. Σην ιςτοςελύδα που διαθϋτει ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ, την οπούα και θα ςυνδϋςει (link)
ςτην ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr
5. Σα ςτοιχεύα του τραπεζικού λογαριαςμού του παρόχου κατϊρτιςησ (IBAN,
υποκατϊςτημα), ςτον οπούο και θα καταβληθεύ η αμοιβό του για τισ υπηρεςύεσ που θα
παρϊςχει ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ.
iii. Να υποβϊλλει ςτην ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr φορολογικό και
αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ (ωσ ςκαναριςμϋνα αρχεύα).
Η προθεςμύα για την ηλεκτρονικό υποβολό των αιτόςεων ςυμμετοχόσ των παρόχων
κατϊρτιςησ αρχύζει από 29/8/2014 και ώρα 12.00 και λόγει ςτισ 20/9/2014 και ώρα 24.00.
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Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ που πληρού και ολοκληρώςει τα ανωτϋρω εγγρϊφεται ςτο
Μητρώο Παρόχων.

3.3 Κυρώςεισ - Διαγραφό παρόχου κατϊρτιςησ από το Μητρώο
ε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ του παρόχου κατϊρτιςησ με τουσ όρουσ τησ παρούςησ, η
ΕΤΕ/ΕΚΣ δύναται να προβεύ ςε κυρώςεισ ςύμφωνα με την αριθμ. 4.11268/οικ.5.8232 Τ.Α.
«Κατηγοριοπούηςη παρατυπιών/παραβϊςεων και καθοριςμόσ του εύδουσ των κυρώςεων
που επιβϊλλονται από την Ειδικό Τπηρεςύα Εφαρμογόσ υγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο, κατϊ τη διενϋργεια διοικητικών και
επιτόπιων επαληθεύςεων και ελϋγχων, κατϊ την υλοπούηςη ενεργειών επαγγελματικόσ
κατϊρτιςησ ςυγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΣ ό το ΕΣΠΑ βϊςει του ϊρθρου 34,
παρϊγραφοσ 2 του Γενικού Κανονιςμού 1083/2006, όπωσ ιςχύει, ςτο πλαύςιο των
Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων του ΕΠΑ 2007−2013» (ΥΕΚ 1155/Β/7.05.2014), οι οπούεσ
μπορεύ να οδηγόςουν και ςτη διαγραφό του Παρόχου Κατϊρτιςησ από το οικεύο Μητρώο.
Παρϊλληλα, προβλϋπεται η ςυγκρότηςη με Απόφαςη Τπουργού Εργαςύασ, Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ οργϊνου με τη ςυμμετοχό και ϊλλων αρμοδύων Δημοςύων
Αρχών, με αντικεύμενο τον ϋλεγχο περιπτώςεων παρόχων κατϊρτιςησ που ςτο πλαύςιο
τησ παρούςασ δρϊςησ ακολουθούν επιθετικϋσ παρελκυςτικϋσ πρακτικϋσ για την
προςϋλκυςη ωφελουμϋνων.

3.4 Δημοςιοπούηςη ςτοιχεύων παρόχου κατϊρτιςησ μϋλουσ του Μητρώου
Παρόχων
την ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr, για κϊθε πϊροχο κατϊρτιςησ μϋλοσ του
Μητρώου θα αναρτώνται οι ακόλουθεσ πληροφορύεσ:
i.

Η επωνυμύα του.

ii.

Ο κωδικόσ πιςτοπούηςόσ του ό ϊδεια λειτουργύασ του από τον ΕΟΠΠΕΠ.

iii. Η διεύθυνςη και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ.
iv. Η Διοικητικό Περιφϋρεια/ Περιφερειακό Ενότητα/ Δόμοσ, όπου προτύθεται να παρϋχει
κατϊρτιςη.
Μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ θα εύναι εφικτό η παραπομπό (link) ςτην ιςτοςελύδα κϊθε
παρόχου κατϊρτιςησ, ςτην οπούα θα δύνονται λοιπϋσ πληροφορύεσ και ενημϋρωςη προσ τουσ
ενδιαφερόμενουσ. Μϋςω τησ ιςτοςελύδασ των παρόχων κατϊρτιςησ μπορούν να
αναφϋρονται πληροφορύεσ όπωσ:
i.

Προςφερόμενα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ

ii. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανϊ θεματικό αντικεύμενο

Σελίδα | 34

ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ”

iii. Επιςτολό πρόθεςησ ςυνεργαςύασ για κϊθε επιχεύρηςη με την οπούα θα ςυνεργαςτεύ ο
πϊροχοσ κατϊρτιςησ ανϊ Διοικητικό Περιφϋρεια και περιφερειακό ενότητα, η οπούα θα
περιλαμβϊνει τα παρακϊτω ςτοιχεύα:


επωνυμύα τησ επιχεύρηςησ.



ςυνοπτικό αναφορϊ του αντικειμϋνου δραςτηριότητασ τησ.



ο χώροσ που θα πραγματοποιηθεύ η πρακτικό ϊςκηςη (ϋδρα, υποκατϊςτημα
κλπ.), καθώσ και η ταχυδρομικό του διεύθυνςη.



ο αριθμόσ των θϋςεων πρακτικόσ που κϊθε επιχεύρηςη προςφϋρει ανϊ πϊροχο
κατϊρτιςησ, ςε ςχϋςη με τον αριθμό των ατόμων που απαςχολεύ η επιχεύρηςη.



η πρόθεςη τησ να ςυνεργαςτεύ με τον ςυγκεκριμϋνο πϊροχο ςτο πλαύςιο του
προγρϊμματοσ.

Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ που ϋχει εγγραφεύ ςτο Μητρώο Παρόχων, με αποκλειςτικό του
ευθύνη επιμελεύται τη ςύνδεςη (link) τησ ιςτοςελύδασ του, την οπούα ϋχει δηλώςει ςτην
αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτη δρϊςη, με την ειδικό ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr, ώςτε να
εύναι διαθϋςιμεσ, μϋςω αυτόσ λοιπϋσ πληροφορύεσ και ενημϋρωςη προσ τουσ ωφελουμϋνουσ.
Σα ςτοιχεύα που δηλώνονται ςτην ιςτοςελύδα του παρόχου κατϊρτιςησ δημοςιοποιούνται
με αποκλειςτικό ευθύνη του παρόχου κατϊρτιςησ και η ΕΤΕ/ΕΚΣ δεν φϋρει καμύα ευθύνη για
την ορθότητα ό την αξιοπιςτύα τουσ.
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4 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΦΗ ΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4.1 Περιεχόμενο εκπαιδευτικών προγραμμϊτων – Σεχνικϋσ εκπαύδευςησ
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ οφεύλει να ςχεδιϊζει το περιεχόμενο του θεωρητικού μϋρουσ του
προγρϊμματοσ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, με βϊςη τη διϊγνωςη των
εκπαιδευτικών αναγκών, την οπούα πραγματοποιεύ για όλουσ τουσ καταρτιζόμενουσ πριν από
την ϋναρξη του προγρϊμματοσ, με εργαλεύα όπωσ αυτϊ τησ δομημϋνησ ςυνϋντευξησ, των
ερωτηματολόγιων αξιολόγηςησ ςε επιμϋρουσ τομεύσ δεξιοτότων και των ερωτηματολογύων
αυτοαξιολόγηςησ
Για τουσ Αποφούτουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ το πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ περιλαμβϊνει κατϊ 40% τισ
εξόσ θεματικϋσ ενότητεσ:
1. «Τγεύα και αςφϊλεια ςτην εργαςύα»
2. «Βαςικϋσ αρχϋσ εργατικού δικαύου»
3. «Προετοιμαςύα του εκπαιδευομϋνου για την αγορϊ εργαςύασ», όπωσ εκμϊθηςη τεχνικών
ςύνταξησ
βιογραφικού,
ανϊπτυξη
προςωπικόσ
ςτρατηγικόσ,
επαγγελματικόσ
προςανατολιςμόσ, εκμϊθηςη τρόπων εξεύρεςησ εργαςύασ, προςομούωςη ςυνϋντευξησ με τον
εργοδότη κ.ϊ. και
4. «Φρόςη Εφαρμογών Η/Τ»
Για το υπόλοιπο μϋροσ τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ του προγρϊμματοσ ο πϊροχοσ μπορεύ να
επιλϋξει, με βϊςη τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και το επύπεδο των καταρτιζομϋνων, ϋνα από τα
ακόλουθα θεματικϊ πεδύα:


Παροχό υπηρεςιών (εςτύαςη, εκπαύδευςη, οικονομικϋσ και λογιςτικϋσ υπηρεςύεσ
κλπ)



Σεχνολογύα και τεχνολογικϊ επαγγϋλματα (ενϋργεια, περιβϊλλον, τεχνολογύα
πληροφορικόσ και επικοινωνιών κλπ)



Μεταπούηςη-εμπόριο



Αγροτικόσ τομϋασ

Για τουσ αποφούτουσ υποχρεωτικόσ/δευτεροβϊθμιασ και μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ,
το πρόγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ πρϋπει οπωςδόποτε να περιλαμβϊνει κατϊ 40 ώρεσ
ςυνολικϊ τισ εξόσ θεματικϋσ ενότητεσ:
1. «Τγεύα και αςφϊλεια ςτην εργαςύα»
2. «Βαςικϋσ αρχϋσ εργατικού δικαύου»
3. «Προετοιμαςύα του εκπαιδευομϋνου για την αγορϊ εργαςύασ», όπωσ εκμϊθηςη τεχνικών
ςύνταξησ
βιογραφικού,
ανϊπτυξη
προςωπικόσ
ςτρατηγικόσ,
επαγγελματικόσ
προςανατολιςμόσ, εκμϊθηςη τρόπων εξεύρεςησ εργαςύασ, προςομούωςη ςυνϋντευξησ με τον
εργοδότη κ.ϊ. και
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4. «Φρόςη Εφαρμογών Η/Τ»
Για το υπόλοιπο μϋροσ τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ του προγρϊμματοσ (80 ώρεσ) ο πϊροχοσ
μπορεύ να επιλϋξει, με βϊςη τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και το επύπεδο των καταρτιζομϋνων,
ϋνα από τα κϊτωθι θεματικϊ πεδύα:


Παροχό υπηρεςιών (εςτύαςη, εκπαύδευςη, οικονομικϋσ και λογιςτικϋσ υπηρεςύεσ
κλπ)



Σεχνολογύα και τεχνολογικϊ επαγγϋλματα (ενϋργεια, περιβϊλλον, τεχνολογύα
πληροφορικόσ και επικοινωνιών κλπ)



Μεταπούηςη-εμπόριο



Αγροτικόσ τομϋασ

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ εύναι υπεύθυνοσ για τη διαμόρφωςη τησ διδακτϋασ ύλησ και του
αναλυτικού ωρολογύου προγρϊμματοσ, εξειδικεύοντασ το περιεχόμενο κϊθε θεματικόσ
ενότητασ, ανϊλογα με τισ διαγνωςμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των καταρτιζομϋνων.
Η παιδαγωγικό/διδακτικό μεθοδολογύα που θα επιλεγεύ για την υλοπούηςη των
προγραμμϊτων, θα πρϋπει να βαςύζεται ςτισ αρχϋσ εκπαύδευςησ των ενηλύκων, οι οπούεσ εύναι
οι εξόσ: ο ςυνδυαςμόσ τησ θεωρύασ με την πρϊξη, η ςύνδεςη του αντικειμϋνου μϊθηςησ με τισ
ανϊγκεσ και τα ενδιαφϋροντα των καταρτιζομϋνων, η ανϊπτυξη του κριτικού τρόπου ςκϋψησ,
οι αμφύδρομεσ ςχϋςεισ εκπαιδευτών − καταρτιζομϋνων. Οι εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ, που εύναι
ςκόπιμο να χρηςιμοποιηθούν, δεν εύναι τόςο η ειςόγηςη, όςο κυρύωσ εκεύνεσ που
αναπτύςςουν την ενεργητικό ςυμμετοχό των καταρτιζομϋνων, όπωσ οι μελϋτεσ περύπτωςησ,
οι μικρϋσ πρακτικϋσ εργαςύεσ, το παύξιμο ρόλων, ο διϊλογοσ, οι απαντόςεισ ςε ερωτόςεισ, η
προςομούωςη, η ςυζότηςη ςε μικρϋσ ομϊδεσ. Οι τεχνικϋσ αυτϋσ θα πρϋπει να επιλϋγονται
ανϊλογα με το αντικεύμενο και τουσ ςτόχουσ τησ διδακτικόσ ενότητασ, το επύπεδο και το
βαθμό ςυμμετοχόσ των καταρτιζομϋνων και εύναι ςκόπιμο να ποικύλουν και να εναλλϊςςονται
ςτη διϊρκεια κϊθε διδακτικόσ ενότητασ. Εν γϋνει, οφεύλουν να ακολουθούνται, επιςτημονικϊ
παραδεκτϋσ τεχνικϋσ με ϋμφαςη ςτην καινοτομύα. ε περύπτωςη που μεταξύ των
καταρτιζομϋνων υπϊρχει κωφόσ-βαρόκοοσ, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα πρϋπει να μεριμνόςει
ώςτε να παρϋχεται διερμηνεύα ςτη νοηματικό γλώςςα.

4.2 υμμετϋχοντεσ - Αριθμόσ καταρτιζομϋνων ανϊ τμόμα
Για την πρακτικό ϊςκηςη που θα πραγματοποιηθεύ ςε επιχειρόςεισ, τισ οπούεσ θα επιλϋξουν οι
πϊροχοι κατϊρτιςησ, ο αριθμόσ των καταρτιζομϋνων που τοποθετεύται ταυτόχρονα ςε μύα
επιχεύρηςη παρουςιϊζεται ςτον πύνακα 3 του κεφαλαύου 4.5 τησ παρούςασ.

4.3 Εκπαιδευτϋσ
Α.

Η κατϊρτιςη πραγματοποιεύται από Εκπαιδευτϋσ Ενηλύκων με πιςτοποιημϋνη
εκπαιδευτικό επϊρκεια που εύναι ενταγμϋνοι ςτο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλύκων του
ΕΟΠΠΕΠ, βϊςει τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΥΕΚ 2844/23.10.2012) με
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θϋμα "ύςτημα Πιςτοπούηςησ Εκπαιδευτικόσ Επϊρκειασ Εκπαιδευτών Ενηλύκων τησ μητυπικόσ εκπαύδευςησ" και από εγγεγραμμϋνουσ ςτο Ειςαγωγικό Μητρώο Α’ Εκπαιδευτών
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙ) ςύμφωνα με την Κ.Τ.Α. 113616/9.11.2006 (ΥΕΚ 1700/Β
21.11.2006).
Β.

Οι εκπαιδευτϋσ θα πρϋπει να ϋχουν ςυνϊφεια με τισ αντύςτοιχεσ θεματικϋσ ενότητεσ που
θα διδϊξουν.

Γ.

Επιτρϋπεται η αντικατϊςταςη των εκπαιδευτών κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του
προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ με εκπαιδευτϋσ αντύςτοιχων προςόντων.

4.4 Διϊρκεια – Ώρεσ λειτουργύασ Σμόματοσ/ Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ
Κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ περιλαμβϊνει θεωρητικό κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη.
Α1. Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ από 18 ϋωσ 24 ετών» που εύναι απόφοιτοι
ΑΕΙ/ΣΕΙ:
η θεωρητικό κατϊρτιςη ϋχει διϊρκεια 80 ώρεσ ςυνολικϊ και ημερηςύωσ δεν μπορεύ να
υπερβαύνει τισ ϋξι (6) ώρεσ.
Η πρακτικό ϊςκηςη θα πραγματοποιηθεύ ςε 2 φϊςεισ ωσ εξόσ: η α΄φϊςη, διϊρκειασ 180 ωρών,
θα αφορϊ την ομαλό ϋνταξη και ενςωμϊτωςη του καταρτιζόμενου ςτο εργαςιακό
περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ προκειμϋνου να λϊβει γνώςη για θϋματα που ϊπτονται τησ
διοικητικόσ και εν γϋνει τησ ςυνολικόσ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ και η β΄φϊςη, διϊρκειασ 240
ωρών, θα αφορϊ τισ δεξιότητεσ που ςυνδϋονται με τισ προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ πρακτικόσ.
Α2. Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ από 18 ϋωσ 24 ετών» που εύναι απόφοιτοι
υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ , μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ :
η θεωρητικό κατϊρτιςη ϋχει διϊρκεια 120 ώρεσ ςυνολικϊ και ημερηςύωσ δεν μπορεύ να
υπερβαύνει τισ ϋξι (6) ώρεσ.
Η πρακτικό ϊςκηςη θα πραγματοποιηθεύ ςε 2 φϊςεισ ωσ εξόσ: η α΄φϊςη, διϊρκειασ 180 ωρών,
θα αφορϊ την ομαλό ϋνταξη και ενςωμϊτωςη του καταρτιζόμενου ςτο εργαςιακό
περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ προκειμϋνου να λϊβει γνώςη για θϋματα που ϊπτονται τησ
διοικητικόσ και εν γϋνει τησ ςυνολικόσ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ και η β΄φϊςη, διϊρκειασ 200
ωρών, θα αφορϊ τισ δεξιότητεσ που ςυνδϋονται με τισ προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ πρακτικόσ

Η ημερόςια διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ επιλϋγεται πριν από την ϋναρξη τησ πρακτικόσ
ϊςκηςησ και εύναι ϋξι (6) ό τϋςςερισ (4) ώρεσ. Η ςυνολικό διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ δεν
μπορεύ να υπερβαύνει τουσ ϋξι (6) μόνεσ. ε όλα τα ανωτϋρω αναφερόμενα χρονικϊ
διαςτόματα ςυμπεριλαμβϊνονται και τα διαλεύμματα.
Σο ωρϊριο κατϊρτιςησ κατϊ τη διϊρκεια πρακτικόσ ϊςκηςησ πρϋπει να εύναι ςυνεχόμενο.
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Η ημερόςια εκπαύδευςη (θεωρύα και πρακτικό) ολοκληρώνεται το αργότερο μϋχρι την 22 η ώρα.
Δεν επιτρϋπεται η θεωρητικό κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη τισ Κυριακϋσ καθώσ και τισ
επύςημεσ αργύεσ.
Σο Σμόμα Κατϊρτιςησ δεν πρϋπει να παρουςιϊζει αςυνϋχειεσ. Μπορεύ να διακόπτεται ςτισ
περιόδουσ Φριςτουγϋννων, Πϊςχα και καλοκαιρινών διακοπών ό/και ςε εξαιρετικϋσ ϋκτακτεσ
περιπτώςεισ,
με
απαραύτητη
ενημϋρωςη
μϋςω
τησ
ειδικόσ
ιςτοςελύδασ
http://www.voucher.gov.gr
ε περιπτώςεισ που ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργύα του
Σμόματοσ για ςυνεχϋσ διϊςτημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών υποχρεούται να
υποβϊλει αιτιολογημϋνο αύτημα προσ την ΕΤΕ/ΕΚΣ, μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ.

4.5 Πρακτικό ϊςκηςη - Όροι υλοπούηςησ
Η πρακτικό ϊςκηςη των ωφελουμϋνων εύναι υποχρεωτικό και πραγματοποιεύται ςύμφωνα
με τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ. Σο ςύνολο των ωρών τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ θα
υλοποιεύται ςε επιχειρόςεισ, ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ εργαςύασ εντόσ των ορύων τησ
Περιφερειακόσ Ενότητασ όπου υλοποιόθηκε το θεωρητικό μϋροσ του προγρϊμματοσ
κατϊρτιςησ και ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ και με τη
ςύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεύ να πραγματοποιηθεύ εκτόσ τησ Περιφερειακόσ
Ενότητασ αλλϊ εντόσ τησ Διοικητικόσ Περιφϋρειασ όπου υλοποιόθηκε το θεωρητικό μϋροσ
του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ.
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ, ςε ςυνεργαςύα με τον ωφελούμενο, θα πρϋπει από κοινού με την
επιχεύρηςη με την οπούα ςυνεργϊζεται, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ γνώςεισ, τισ δεξιότητεσ, το
προφύλ, τισ προτιμόςεισ του ωφελούμενου και ςε ςυνϊρτηςη με τα απαιτούμενα
προςόντα τησ θϋςησ, να επιλϋξουν τη θϋςη πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτην οπούα θα
τοποθετηθεύ ο καταρτιζόμενοσ μετϊ την ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ θεωρητικόσ
κατϊρτιςησ. Πριν την ϋναρξη του προγρϊμματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ, προτεύνονται οι
προςφερόμενεσ θϋςεισ πρακτικόσ, η τελικό τοποθϋτηςη του καταρτιζόμενου, όμωσ,
πραγματοποιεύται πριν την ϋναρξη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ.
Η πρακτικό ϊςκηςη ςτισ επιχειρόςεισ, ςε ϋνα τμόμα κατϊρτιςησ μπορεύ να ξεκινϊ
ταυτόχρονα ό ςταδιακϊ μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δϋκα (10) ημερών, από το πϋρασ τησ
θεωρητικόσ κατϊρτιςησ.
Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ επιλϋγουν να ςυνεργαςτούν με επιχειρόςεισ, οργανιςμούσ και
νομικϊ πρόςωπα του ιδιωτικού τομϋα, για την πραγματοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ
των καταρτιζόμενων, λαμβϊνοντασ υπόψη τα παρακϊτω:
Α. Ο χώροσ (ϋδρα τησ επιχεύρηςησ, υποκατϊςτημα κλπ.) ςτον οπούο θα πραγματοποιηθεύ
η πρακτικό ϊςκηςη θα πρϋπει να βρύςκεται ςτην ύδια ό ςε διαφορετικό Περιφερειακό
Ενότητα από αυτόν που υλοποιεύται η θεωρητικό κατϊρτιςη, αλλϊ πϊντοτε εντόσ των
ορύων τησ ύδιασ Διοικητικόσ Περιφϋρειασ. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ και με τη ςύμφωνη
γνώμη του ωφελούμενου μπορεύ να πραγματοποιηθεύ εκτόσ τησ Περιφερειακόσ
Ενότητασ αλλϊ όμωσ εντόσ τησ Διοικητικόσ Περιφϋρειασ όπου υλοποιόθηκε το θεωρητικό
μϋροσ του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ.
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Β. Ο αριθμόσ των καταρτιζομϋνων που τοποθετεύται ταυτόχρονα ςε επιχεύρηςη για την
πρακτικό ϊςκηςη καθορύζεται ςε αντιςτοιχύα με τον αριθμό των απαςχολουμϋνων τησ
επιχεύρηςησ (αφορϊ το υποκατϊςτημα ό το εργοτϊξιο) και εύναι κατ' ανώτατο όριο
ςύμφωνα με τον πύνακα που ακολουθεύ.

Πύνακασ 4. Αντιςτοιχύα Απαςχολουμϋνων - Καταρτιζομϋνων Πρακτικόσ Ωςκηςησ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ Ε
ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
0-4
Από 5 ϊτομα και ϊνω

ΜΕΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΚΟΤΜΕΝΨΝ
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ - ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΨΝ
Ϊωσ 1 ϊτομο
Ίςοσ με το 30% του αριθμού των
απαςχολουμϋνων

Η ανωτϋρω αναλογύα Απαςχολουμϋνων - Καταρτιζομϋνων Πρακτικόσ Ωςκηςησ θα πρϋπει να
τηρεύται για κϊθε επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο ςύνολο τησ δρϊςησ. την περύπτωςη που
μια επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ εξαντλόςει τον αριθμό ωφελουμϋνων πρακτικόσ ϊςκηςησ
ςύμφωνα με την ανωτϋρω αναλογύα δεν θα μπορεύ να επιλεγεύ εκ νϋου ςτο πλαύςιο τησ
παρούςασ δρϊςησ.
ε περύπτωςη που επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ ϋχει προβεύ ςε πρόςληψη ωφελουμϋνου
μετϊ τη λόξη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτην παρούςα ό ςε προηγούμενη δρϊςη επιταγόσ
ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, τότε ο αριθμόσ των καταρτιζομϋνων που τοποθετεύται
δύναται να ανϋλθει ϋωσ 40% του αριθμού των απαςχολουμϋνων τησ επιχεύρηςησ (αφορϊ το
υποκατϊςτημα ό το εργοτϊξιο).
Γ.

Η πρακτικό ϊςκηςη θα πραγματοποιηθεύ ςε επιχειρόςεισ, οργανιςμούσ και νομικϊ
πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου, ςτα οπούα δεν ςυμμετϋχει ϊμεςα το Ελληνικό Δημόςιο και
τα οπούα για την πρόςληψη του προςωπικού τουσ δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του Ν.
2190/1994, όπωσ ιςχύει ςόμερα. Επιπλϋον, δεν ςυμπεριλαμβϊνονται επιχειρόςεισ του
τουριςτικού κλϊδου. Ϊμφαςη αποδύδεται ςε επιχειρόςεισ που δραςτηριοποιούνται ςε
τομεύσ παραγωγικούσ, ανταγωνιςτικούσ και δυνϊμει εξωςτρεφεύσ και καινοτόμουσ,
ςύμφωνα με το εγκεκριμϋνο ΕΠΑ 2014-2020. (αγροδιατροφό, ενϋργεια, περιβϊλλον,
ΣΠΕ, εφοδιαςτικό αλυςύδα, κλ.π.)

Επιςημαύνουμε ότι κατϊ την υλοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ δεν επιτρϋπεται; ι) ο
δανειςμόσ ωφελουμϋνων δηλαδό ο ωφελούμενοσ θα πρϋπει να πραγματοποιόςει την
πρακτικό ϊςκηςη ςτη ςυμβαλλόμενη επιχεύρηςη. Για τον ύδιο λόγο, ενδεικτικϊ δεν
επιτρϋπεται η υλοπούηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ ςε υπηρεςύεσ φύλαξησ (Security) και ιι) ο ύδιοσ
ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ να ςυμμετϋχει και ωσ επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ.
Η Επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ δεν επιτρϋπεται να προβεύ ςε μεύωςη του αριθμού των
εργαζομϋνων, από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ τριμερούσ ςύμβαςησ και για όςο
διϊςτημα διαρκεύ η υλοπούηςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. ε περύπτωςη που ςυντρϋξει μεύωςη
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προςωπικού ϋνεκα απόλυςησ, θα πρϋπει η επιχεύρηςη εντόσ δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών
από την απόλυςη, να προβεύ ςε νϋα πρόςληψη, ούτωσ ώςτε, να διατηρεύται ςταθερόσ ο
ςυνολικόσ αριθμόσ του κατϊ την υπογραφό τησ τριμερούσ ςύμβαςησ υφιςτϊμενου
προςωπικού τησ επιχεύρηςησ. ημειώνεται ότι ςτον αριθμό του προςωπικού δεν
περιλαμβϊνεται ο αριθμόσ των πρακτικϊ αςκούμενων.
την ϋννοια τησ μεύωςησ του προςωπικού δεν περιλαμβϊνονται οι κϊτωθι περιπτώςεισ:


Οι απολύςεισ που αφορούν περιπτώςεισ υποβολόσ μόνυςησ από τον εργοδότη ςε
εργαζόμενο τησ επιχεύρηςησ που ϋχει υποπϋςει ςε αξιόποινη πρϊξη κατϊ την
εξϊςκηςη τησ εργαςύασ του ό ςε αδύκημα, εν γϋνει, τουλϊχιςτον ςε βαθμό
πλημμελόματοσ (ϊρθρ. 5 του Ν.2112/1920).



Οι καταγγελύεσ ςυμβϊςεων εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου, για ςπουδαύο λόγο
ςύμφωνα με το ϊρθρο 672 Α.Κ.



Οι οικειοθελεύσ αποχωρόςεισ, οι ςυνταξιοδοτόςεισ, οι παραιτόςεισ, η λόξη ςύμβαςησ
εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου και η εθελουςύα ϋξοδοσ.

Επιχεύρηςη που θα προβεύ ςε μεύωςη προςωπικού ςε παρϊβαςη των ωσ ϊνω όρων, δεν
θα μπορεύ να ςυμμετϊςχει ςτην ύδια ό ϊλλη αντύςτοιχη δρϊςη τησ ΕΤΕ-ΕΚΣ.
Δ. Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα παρϋχει ςτον ωφελούμενο υπηρεςύεσ υποςτόριξησ και
καθοδόγηςησ, πριν και κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, μϋςω του Επόπτη
Πρακτικόσ. Ο ρόλοσ του αφορϊ ςε δυο διακριτϊ ςτϊδια: α) ςτη διϊγνωςη και
κατϊλληλη ςύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτότων των καταρτιζομϋνων
με τισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων, β) ςτην τοποθϋτηςη, παρακολούθηςη και εποπτεύα
του καταρτιζόμενου από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςτην επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ
και γ) ςε επιπρόςθετεσ υπηρεςύεσ για την μετατροπό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του
καταρτιζόμενου ςε ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ και την τοποθϋτηςη του ςτην
επιχεύρηςη πρακτικόσ. Ο ρόλοσ του Επόπτη εύναι να βοηθόςει ςυμβουλευτικϊ τον
καταρτιζόμενο, ςε θϋματα ομαλόσ ϋνταξόσ του, ςτο εργαςιακό περιβϊλλον και να
εξαςφαλύςει όςο το δυνατόν καλύτερουσ όρουσ ενςωμϊτωςησ ςε αυτό, προκειμϋνου
να διαςφαλύζεται η ιςόρροπη και ομαλό ςχϋςη του με την επιχεύρηςη.
Ο ρόλοσ του επόπτη ςε όλη τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, θα πρϋπει κατ΄
ελϊχιςτον, να πληρού τισ παρακϊτω προώποθϋςεισ:





Σακτικό επαφό του Επόπτη με την επιχεύρηςη και τον καταρτιζόμενο (τουλϊχιςτον
2 φορϋσ την εβδομϊδα).
Κοινϋσ ςυναντόςεισ, εκπροςώπου επιχεύρηςησ, καταρτιζόμενου και Επόπτη, για τη
διευθϋτηςη τυχόν ζητημϊτων που ενδεχομϋνωσ ϋχουν ανακύψει κατϊ την διϊρκεια
τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ.
Προςωπικό επαφό του Επόπτη με τον καταρτιζόμενο, όπου προκύπτει ανϊγκη για
την ομαλό ϋνταξη του ςτη επιχεύρηςη π.χ. περαιτϋρω υποςτόριξη του
καταρτιζόμενου μϋςω ςυμβουλευτικόσ για την ομαλοπούηςη τησ ενςωμϊτωςόσ του
ςτο περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ.
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Ο επόπτησ υποχρεούται καθόλη τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ να ςυμπληρώνει μηνιαύο
φύλλο αναφορϊσ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα τησ δρϊςησ για την πορεύα υλοπούηςησ τησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ
Ε. Η Επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ ορύζει ϋναν εργαζόμενο τησ ωσ Επιβλϋποντα Πρακτικόσ
Αςκηςησ/Εργαςιακό Τπεύθυνο, ο οπούοσ θα ϋχει την ευθύνη του ωφελούμενου
(πρακτικϊ αςκούμενου) και θα ςυνεργϊζεται ϊμεςα με τον επόπτη πρακτικόσ ϊςκηςησ.
Ο υπεύθυνοσ πρακτικόσ ϊςκηςησ θα αςχολεύται τα εξόσ:


Καθοριςμόσ των αντικειμϋνων απαςχόληςησ του αςκούμενου



υμπλόρωςη κα αποςτολό ςτον Πϊροχο Κατϊρτιςησ, ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα, τησ
μηνιαύασ βεβαύωςησ πραγματοπούηςησ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ.



υνεργαςύα με τον επόπτη πρακτικόσ ϊςκηςησ του παρόχου Κατϊρτιςησ για την
αποτελεςματικότερη ϊςκηςη των ωφελούμενων.



Τποβολό προτϊςεων ςτη διεύθυνςη τησ επιχεύρηςησ για βελτύωςη των ςυνθηκών
εργαςύασ και εκπαύδευςησ των αςκούμενων.



υμπλόρωςη Ειδικού Ερωτηματολογύου Αξιολόγηςησ του Προγρϊμματοσ ςτο οπούο θα
αξιολογεύται το ενδιαφϋρον και η ενςωμϊτωςη των ωφελούμενων ςτο εργαςιακό
περιβϊλλον, οι επόπτεσ, η οργϊνωςη και η ςυνϋπεια του Προγρϊμματοσ κ.λπ.

Σ. Αντικατϊςταςη επιχεύρηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ δεν επιτρϋπεται καθόλη τη διϊρκεια
του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, παρϊ μόνο ςτην περύπτωςη που η επιχεύρηςη πρακτικόσ
ϊςκηςησ α) παύςει τη λειτουργύα τησ, β) υπαχθεύ ςτο ϊρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικ α,
γ) επϋλθει αλλαγό του τόπου εγκατϊςταςησ τησ, δ) ςυγχωνευθεύ ό εξαγοραςτεύ από ϊλλη
επιχεύρηςη , ε) τεθεύ ςε αδρϊνεια, ςτ) λόγοι ανωτϋρασ βύασ, ό ϊπαξ με αιτιολογημϋνο
αύτημα του ωφελούμενου το οπούο θα υποβληθεύ μϋςω του παρόχου ςτην ειδικό
ιςτοςελύδα τησ δρϊςησ.
Ζ. ε επιχειρόςεισ πρακτικόσ ϊςκηςησ που ςυμμετϋχουν ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ
πρόςκληςησ και ςτισ οπούεσ τοποθετόθηκαν ϊνω των 5 ωφελουμϋνων ςε θϋςεισ πρακτικόσ
ϊςκηςησ και δεν θα προβούν ςε πρόςληψη κανενόσ ωφελουμϋνου μετϊ τη λόξη τησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ, δεν θα επιτραπεύ η ςυμμετοχό ςε ϊλλη πρόςκληςη αντύςτοιχησ
δρϊςησ τησ ΕΤΕ-ΕΚΣ.

4.6 Τποχρεώςεισ κατϊ την υλοπούηςη τησ κατϊρτιςησ
4.6.1 Τποχρεώςεισ Ψφελουμϋνων
Α. Ο καταρτιζόμενοσ υποχρεούται να παρακολουθεύ ανελλιπώσ το πρόγραμμα
κατϊρτιςησ, με την απαιτούμενη επιμϋλεια. Επύςησ, υποχρεούται να ςυμμετϋχει
ενεργϊ ςτισ τεχνικϋσ και μεθόδουσ εκπαύδευςησ, που ακολουθούνται κατϊ τη διϊρκεια
τησ κατϊρτιςησ.
Β. Ο καταρτιζόμενοσ μπορεύ να απουςιϊςει μϋχρι το 10% τησ διϊρκειασ τησ θεωρητικόσ
κατϊρτιςησ (δηλ. 8 ώρεσ για την ομϊδα ωφελουμϋνων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 12 ώρεσ
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για την ομϊδα ωφελουμϋνων απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ,
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ). Αναφορικϊ με την πρακτικό ϊςκηςη, μπορεύ να
απουςιϊςει μϋχρι το 10% τησ διϊρκειασ τησ α΄φϊςησ (δηλαδό 18 ώρεσ για την ομϊδα
ωφελουμϋνων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 18 ώρεσ για την ομϊδα ωφελουμϋνων απόφοιτοι
υποχρεωτικόσ , δευτεροβϊθμιασ , μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ) και μϋχρι το 10%
τησ διϊρκειασ τησ β΄φϊςησ (δηλαδό 24 ώρεσ για την ομϊδα ωφελουμϋνων απόφοιτοι
ΑΕΙ/ΣΕΙ και 20 ώρεσ για την ομϊδα ωφελουμϋνων απόφοιτοι υποχρεωτικόσ,
δευτεροβϊθμιασ , μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ).
Γ.

Κατ' εξαύρεςη, επιτρϋπεται να απουςιϊςει μϋχρι το 20% διϊρκειασ τησ θεωρητικόσ
κατϊρτιςησ (δηλ. 16 ώρεσ για την ομϊδα ωφελουμϋνων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 24 ώρεσ
για την ομϊδα ωφελουμϋνων απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ,
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ) και μϋχρι το 20% τησ διϊρκειασ τησ α΄φϊςησ
(δηλαδό 36 ώρεσ για την ομϊδα ωφελουμϋνων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 36 ώρεσ για την
ομϊδα
ωφελουμϋνων
απόφοιτοι
υποχρεωτικόσ,
δευτεροβϊθμιασ,
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ) και μϋχρι το 20% τησ διϊρκειασ τησ β΄φϊςησ
(δηλαδό 48 ώρεσ για την ομϊδα ωφελουμϋνων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 40 ώρεσ για την
ομϊδα
ωφελουμϋνων
απόφοιτοι
υποχρεωτικόσ,
δευτεροβϊθμιασ,
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ) αποκλειςτικϊ εϊν
 εύναι ϊτομο με αναπηρύα, μετϊ από αιτιολογύα και ςε ςυνεννόηςη με τον πϊροχο
κατϊρτιςησ,
 ϋχει νοςηλεύα ςε δημόςιο νοςοκομεύο κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του
προγρϊμματοσ (η οπούα αποδεικνύεται από ςχετικό βεβαύωςη του νοςοκομεύου
ςτο οπούο νοςηλεύτηκε) ό γνωμϊτευςη Διευθυντό κλινικόσ Δημόςιου Νοςοκομεύου
με την οπούα ςυνιςτϊται να παραμεύνει κλινόρησ. Σην ωσ ϊνω βεβαύωςη ό
γνωμϊτευςη ο ωφελούμενοσ υποχρεούται να προςκομύςει ϊμεςα ςτον πϊροχο
κατϊρτιςησ
 διανύει περύοδο εγκυμοςύνησ ό λοχεύασ, κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του
προγρϊμματοσ. την περύπτωςη αυτό η ωφελούμενη υποχρεούται να προςκομύςει
ϊμεςα ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ ςχετικό βεβαύωςη του νοςοκομεύου ό του
αρμόδιου ιατρού.

Δ. τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα πρϋπει να μεςολαβόςει και να
βοηθόςει τον καταρτιζόμενο, ώςτε να καλύψει την διδακτϋα ύλη για να μπορϋςει να
παρακολουθόςει απρόςκοπτα τη ςυνϋχεια του προγρϊμματοσ.
Ε.

ε περύπτωςη που ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ δηλώςει μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ ςε ϋνα
καταρτιζόμενο απουςύα που ξεπερνϊ το όριο του 10% που τύθεται ςτην παρϊγραφο Β
παραπϊνω, το ςύςτημα των επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ θα του ζητϊ
επιβεβαύωςη – αιτιολογύα ωσ προσ το εϊν ο καταρτιζόμενοσ εντϊςςεται ςε κϊποια από
τισ περιπτώςεισ των εξαιρϋςεων τησ παρ. Γ παραπϊνω.

Σ. ε περύπτωςη που ο καταρτιζόμενοσ υπερβεύ το ωσ ϊνω επιτρεπόμενο όριο απουςιών
κατϊ τη διϊρκεια τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ χϊνει το δικαύωμα επιχορόγηςησ ςτο
πλαύςιο τησ παρούςασ και διαγρϊφεται από το Μητρώο Ψφελουμϋνων, ενώ ο πϊροχοσ
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κατϊρτιςησ δεν δικαιούται αμοιβόσ ό κϊθε ϊλλησ αποζημύωςησ για τισ υπηρεςύεσ που
ϋχει παρϊςχει ςτον καταρτιζόμενο ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ.
Ζ.

ε περύπτωςη που ο καταρτιζόμενοσ υπερβεύ το ωσ ϊνω επιτρεπόμενο όριο απουςιών
όπωσ περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο Β παραπϊνω, δεν δικαιούται να λϊβει το
αντύςτοιχο επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ, ενώ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ δεν δικαιούται να
λϊβει την Β΄ πληρωμό, κατϊ το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτον καταρτιζόμενο που
διϋκοψε ό αποχώρηςε, όπωσ προβλϋπεται ςτο κεφϊλαιο 7.2 (ii) τησ παρούςασ.

4.6.2 Τποχρεώςεισ Παρόχων Κατϊρτιςησ
Α.

Για κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ εύναι υποχρεωτικό η παροχό από τον πϊροχο
κατϊρτιςησ ςτουσ καταρτιζόμενουσ, του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, που
καλύπτει τισ εκπαιδευτικϋσ ενότητεσ τησ κατϊρτιςησ. ε περύπτωςη ωφελούμενου με
αναπηρύα, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα πρϋπει να μεριμνόςει ώςτε το εκπαιδευτικό υλικό
να προςφϋρεται και ςε προςβϊςιμεσ μορφϋσ (CDs, DVs, εκτυπώςεισ ςε γραφό Braille για
τουσ τυφλούσ και τα ϊτομα με προβλόματα όραςησ).

Β.

Για κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ οφεύλει να θϋςει υποχρεωτικϊ
υπόψη του καταρτιζόμενου: α) το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγρϊμματοσ, β) την
επιςτολό πρόθεςησ ςυνεργαςύασ με την επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ, τησ οπούασ η
επαγγελματικό δραςτηριότητα θα πρϋπει να ϋχει ςυνϊφεια με το αντικεύμενο του
προγρϊμματοσ και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ καθώσ και
τον τόπο υλοπούηςησ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, γ) τον αριθμό των προςφερόμενων
θϋςεων πρακτικόσ ϊςκηςησ ςε ςχϋςη με τον αριθμό των εργαζομϋνων ςτην επιχεύρηςη.

Γ.

Κατϊ την υλοπούηςη προγραμμϊτων θεωρητικόσ κατϊρτιςησ των οπούων η ημερόςια
διϊρκεια ξεπερνϊ τισ τρεισ (3) ώρεσ, χορηγούνται από τον πϊροχο κατϊρτιςησ προσ
τουσ καταρτιζόμενουσ εδϋςματα και αναψυκτικϊ/ καφϋδεσ.

Δ.

Κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ενόσ Σμόματοσ Κατϊρτιςησ, ο πϊροχοσ
κατϊρτιςησ οφεύλει να ελϋγχει ότι ο αριθμόσ καταρτιζομϋνων που υλοποιούν
ταυτόχρονα την πρακτικό τουσ ϊςκηςη ςε μια επιχεύρηςη με την οπούα ςυνεργϊζεται
ςτο πλαύςιο τησ ςυγκεκριμϋνου Σμόματοσ Κατϊρτιςησ, δεν υπερβαύνει τα όςα ορύζονται
ςτο κεφϊλαιο 4.5 Β τησ παρούςασ, ανεξϊρτητα αν οι καταρτιζόμενοι προϋρχονται από
τον ύδιο ό ϊλλο πϊροχο κατϊρτιςησ.

Ε. Οι εργοδότεσ των επιχειρόςεων πρακτικόσ ϊςκηςησ και οι πϊροχοι κατϊρτιςησ
υποχρεούνται να ςυμπληρώνουν και να υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ ςτο πληροφοριακό
ςύςτημα του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ ΕΠΕ-ΟΑΕΔΙΚΑ-ΕΣΑΜ, με την ονομαςύα «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόμενα ϋντυπα που αφορούν την
υλοπούηςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτην υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαςη του Τπουργού Εργαςύασ
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ (ΥΕΚ Β΄449/25.02.2013) όπωσ ιςχύει
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5 ΤΣΗΜΑ ΕΠΙΣΑΓΨΝ ΕΙΟΔΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ – ΟΡΟΙ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Σο ςύςτημα των Επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ που περιγρϊφεται ςτην παρούςα,
θα υλοποιηθεύ ςύμφωνα με το ςύςτημα επιταγών κατϊρτιςησ (training voucher) που
καθιερώνεται ςτο ϊρθρο 2 τησ με αρ. 1.5188/ΟΙΚ. 3.968/15.4.2011 (ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ για
το ΕΔΕΚ και αφορϊ ςτην παροχό και διαχεύριςη υπηρεςιών εκπαύδευςησ και
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και προςφϋρει τη δυνατότητα ςτουσ ϊμεςα ωφελούμενουσ να
λαμβϊνουν υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ από τουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ που εύναι μϋλη του
Μητρώου Παρόχων τησ παρούςασ, ςύμφωνα με προκαθοριςμϋνεσ μονϊδεσ τιμολόγηςησ
των εν λόγω υπηρεςιών.
Η χρόςη του ανωτϋρω μοντϋλου παροχόσ υπηρεςιών δύνει τη δυνατότητα ςτουσ
ωφελούμενουσ να επιλϋγουν οι ύδιοι την υπηρεςύα και το φορϋα από τον οπούο θα
λαμβϊνουν τϋτοιου εύδουσ υπηρεςύεσ, ςύμφωνα με τισ προςωπικϋσ τουσ ανϊγκεσ.
Οι όροι και οι προώποθϋςεισ τησ εφαρμογόσ του ςυςτόματοσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ
ςτο πλαύςιο τησ εν λόγω δρϊςησ καθορύζονται ςτα κεφϊλαια τησ παρούςασ πρόςκληςησ και
ςτα ςημεύα που δεν καλύπτονται από την παρούςα ςτην με αρ. 1.5188/ΟΙΚ. 3.968/15.4.2011
(ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ.

5.1 Επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ
5.1.1

Φαρακτηριςτικϊ και Οικονομικό αξύα τησ Επιταγόσ Ειςόδου ςτην αγορϊ
εργαςύασ

Η Επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ενςωματώνει ςυγκεκριμϋνη οικονομικό αξύα, με
αποκλειςτικό ςκοπό την ανταλλαγό τησ με υπηρεςύεσ που θα παραςχεθούν ςτα μϋλη του
Μητρώου Ψφελουμϋνων από τα μϋλη του Μητρώου Παρόχων, κατϊ τουσ όρουσ τησ
παρούςασ.
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ δεν δικαιούται να επιδιώξει, να αναζητόςει ό να λϊβει αμοιβό υπό
ϊλλουσ όρουσ ούτε οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ό αποζημύωςη για την παροχό των υπηρεςιών
αυτών.

5.1.2 Κόςτη που καλύπτει η επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ
Η αξύα τησ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ αποτελεύ το μοναδικό αντϊλλαγμα, που θα
καταβληθεύ ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ - μϋλοσ του Μητρώου Παρόχων - για την παροχό προσ
τον ωφελούμενο υπηρεςιών κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό) και υπηρεςιών
ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ και καθοδόγηςησ.
Σο αντϊλλαγμα αυτό, περιλαμβϊνει την αμοιβό του παρόχου κατϊρτιςησ και όλεσ
ανεξαιρϋτωσ τισ επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ που βαρύνουν αυτόν για την παροχό των υπηρεςιών
του και ιδύωσ το κόςτοσ:


Σων αμοιβών των εκπαιδευτών ςύμφωνα με το ΕΔΕΚ όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και
ιςχύει και των τυχόν αςφαλιςτικών ειςφορών τουσ, με τουσ οπούουσ ο πϊροχοσ
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κατϊρτιςησ θα ςυμβληθεύ για την παροχό τησ κατϊρτιςησ κατϊ τουσ όρουσ τησ
παρούςασ.


Σων αμοιβών των Εποπτών που υποςτηρύζουν την Πρακτικό Ωςκηςη και των τυχόν
αςφαλιςτικών ειςφορών τουσ.



Σου εκπαιδευτικού υλικού, το οπούο ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ οφεύλει να χορηγόςει ςτον
ωφελούμενο κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ, ςυμπεριλαμβανομϋνου και του
εκπαιδευτικού υλικού ςε προςβϊςιμεσ μορφϋσ (CDs, DVs, εκτυπώςεισ ςε γραφό Braille)
ςτην περύπτωςη ωφελουμϋνων με αναπηρύα.



Σησ παροχόσ διερμηνεύασ ςτην Ελληνικό Νοηματικό Γλώςςα ςτην περύπτωςη
κατϊρτιςησ κωφών ό βαρόκοων ωφελουμϋνων.



Σησ παροχόσ αναψυκτικών / εδεςμϊτων / καφϋ από τον πϊροχο κατϊρτιςησ προσ τουσ
ωφελούμενουσ κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ.



Σων υπηρεςιών τηλεκατϊρτιςησ



Σων αςφαλιςτικών ειςφορών, που αντιςτοιχούν ςτο εκπαιδευτικό επύδομα το οπούο θα
λϊβει ο καταρτιζόμενοσ για τη ςυμμετοχό του ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ (θεωρύα και
πρακτικό) και βαρύνουν τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
87 του ν. 3996/2011 ‘’Αναμόρφωςη του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ, ρυθμύςεισ
θεμϊτων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ’’. Σο ποςό αυτό ανϋρχεται ςε
ποςοςτό ύψουσ 6,45% επύ του εκπαιδευτικού επιδόματοσ ανϊ ωφελούμενο.

5.1.3 Ενεργοπούηςη επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ – Ιςχύσ τησ
Επιταγόσ
Οι ωφελούμενοι θα πρϋπει να μεριμνόςουν για την ενεργοπούηςη τησ επιταγό ειςόδου ςτην
αγορϊ εργαςύασ εντόσ δύο (2) μηνών από την κατϊρτιςη του Μητρώου Ψφελουμϋνων
Η ενεργοπούηςη τησ επιταγόσ γύνεται με την ηλεκτρονικό υποβολό ςτην ειδικό ιςτοςελύδα
τησ υπογεγραμμϋνησ ςύμβαςησ μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατϊρτιςησ και
τησ επιχεύρηςησ για πρακτικό ϊςκηςη, από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςύμφωνα και με τα
οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο.
Από την ενεργοπούηςη τησ επιταγόσ και για διϊςτημα ϋωσ εξόντα (60) ημερολογιακών
ημερών, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ οφεύλει να υποβϊλει Δόλωςη Ϊναρξησ
Σμόματοσ/Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ, με ςυμμετϋχοντα τον ωφελούμενο.
Εϊν παρϋλθει το παραπϊνω χρονικό διϊςτημα, λύεται αυτοδύκαια η ςύμβαςη μεταξύ
ωφελούμενου, παρόχου κατϊρτιςησ και επιχεύρηςησ.
Οι προθεςμύεσ των προηγούμενων παραγρϊφων μπορεύ να τροποποιούνται για
αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνουσ λόγουσ με απόφαςη τησ ΕΤΕ/ΕΚΣ, που θα ανακοινώνεται
ςτην ειδικό ιςτοςελύδα (http://www.voucher.gov.gr).
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5.1.4 Διαγραφό από το Μητρώο ωφελουμϋνων-Απώλεια δικαιώματοσ
ενύςχυςησ
Ο ωφελούμενοσ χϊνει το δικαύωμα τησ ενύςχυςησ και διαγρϊφεται από το Μητρώο
Ψφελουμϋνων, ςτισ παρακϊτω περιπτώςεισ:
i.

Εϊν ο ωφελούμενοσ δεν ενεργοποιόςει την επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ
εντόσ τησ προβλεπόμενησ προθεςμύασ του κεφαλαύου 5.1.3.

ii. Εϊν από τα δικαιολογητικϊ που θα υποβϊλει ο ωφελούμενοσ ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ,
διαπιςτωθεύ ότι δεν τεκμηριώνονται τα ςτοιχεύα που ϋχει δηλώςει κατϊ την υποβολό
τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ του ςτη δρϊςη. την περύπτωςη αυτό ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ
ενημερώνει την ΕΤΕ – ΕΚΣ μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ και ο υποψόφιοσ διαγρϊφεται
αυτόματα από το Μητρώο Ψφελουμϋνων.
iii. Εϊν ο ωφελούμενοσ υπερβεύ το επιτρεπόμενο όριο απουςιών τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ
θεωρητικόσ κατϊρτιςησ όςο και κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ.
iv. Εϊν ο ωφελούμενοσ απωλϋςει την ιδιότητα του ανϋργου κατϊ τη διϊρκεια τησ
ςυμμετοχόσ του ςτο πρόγραμμα (από την ημερομηνύα ενεργοπούηςησ τησ επιταγόσ
κατϊρτιςησ και ϋωσ τη λόξη πρακτικόσ ϊςκηςησ)
Οι διαγραφϋντεσ από το Μητρώο ωφελουμϋνων εξαιτύασ ενόσ εκ των ανωτϋρω λόγων ϋχουν
δικαύωμα προβολόσ αντιρρόςεων. Επύ των αντιρρόςεων αποφαύνεται ςε πρώτο και τελευταύο
βαθμό, η τριμελόσ επιτροπό, τησ παραγρϊφου 2.4 Δ τησ παρούςασ και ιςχύουν οι ύδιεσ
προθεςμύεσ που αναφϋρονται ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο

5.2 Εκπαιδευτικό Επύδομα
Α. Κϊθε καταρτιζόμενοσ που ςυμμετεύχε ςε πρόγραμμα κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό
ϊςκηςη) δικαιούται να λϊβει εκπαιδευτικό επύδομα, το οπούο περιλαμβϊνει το επύδομα
θεωρύασ και το επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ. το ωσ ϊνω εκπαιδευτικό επύδομα ϋχουν
ληφθεύ υπόψη και οι ανϊγκεσ μετακύνηςησ των ωφελουμϋνων.
Α.1. Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 24 ετών που εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ/
ΤΕΙ»:
Σο επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ ανϋρχεται για κϊθε καταρτιζόμενο ςυνολικϊ ςε 480€
(80 ώρεσ X 6 €/ώρα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων).
Σο επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ για κϊθε καταρτιζόμενο ανϋρχεται ςυνολικϊ ςε 1930€ (830€
αντιςτοιχούν ςτην α΄φϊςη και 1.100€ αντιςτοιχούν ςτη β΄φϊςη), ςυμπεριλαμβανομϋνων
των νομύμων κρατόςεων.

Σο ςυνολικό εκπαιδευτικό επύδομα (θεωρητικόσ και πρακτικόσ ϊςκηςησ) κϊθε
καταρτιζομϋνου, ανϋρχεται ςυνολικϊ ςε 2.410€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων
κρατόςεων).
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Α.2. Για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ από 18 μϋχρι 24 ετών που εύναι απόφοιτοι
υποχρεωτικόσ/δευτεροβϊθμιασ/μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ»:
Σο επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ ανϋρχεται για κϊθε καταρτιζόμενο ςυνολικϊ ςε 720€
(120 ώρεσ X 6 €/ώρα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων).
Σο επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ για κϊθε καταρτιζόμενο ανϋρχεται ςυνολικϊ ςε 1520€ (720€
αντιςτοιχούν ςτην α΄φϊςη και 800€ αντιςτοιχούν ςτη β΄φϊςη), ςυμπεριλαμβανομϋνων των
νομύμων κρατόςεων.
Σο ςυνολικό εκπαιδευτικό επύδομα (θεωρητικόσ και πρακτικόσ ϊςκηςησ) κϊθε
καταρτιζομϋνου, ςυνολικϊ ανϋρχεται ςε 2.240€ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων
κρατόςεων).
Οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ, που αντιςτοιχούν ςτο εκπαιδευτικό επύδομα του
καταρτιζομϋνου, καλύπτονται από την επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ςύμφωνα με
το κεφϊλαιο 5.1.2 τησ παρούςασ και βαρύνουν τον πϊροχο κατϊρτιςησ, ο οπούοσ
υποχρεούται ςτην εμπρόθεςμη καταβολό τουσ.
ημειώνεται ότι:


οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ που αντιςτοιχούν ςτο επύδομα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ
καταβϊλλονται από τον πϊροχο κατϊρτιςησ μετϊ την ολοκλόρωςη του θεωρητικού
μϋρουσ τησ κατϊρτιςησ



οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ που αντιςτοιχούν ςτο επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ
καταβϊλλονται από τον πϊροχο κατϊρτιςησ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ κϊθε φϊςησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ.

Γ. Η καταβολό του εκπαιδευτικού επιδόματοσ ςτον καταρτιζόμενο θα γύνει ςύμφωνα με
τουσ όρουσ του κεφαλαύου 7.1 τησ παρούςασ.

5.3 Επιλογό Παρόχου Κατϊρτιςησ από Ψφελούμενουσ– ύναψη ςύμβαςησ
5.3.1 Επιλογό Παρόχου
δικαιολογητικών

Κατϊρτιςησ

από

ωφελούμενουσ

–

υποβολό

Κϊθε ωφελούμενοσ, δικαιούχοσ επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, οφεύλει εντόσ του
προκαθοριςμϋνου χρονικού διαςτόματοσ για την ενεργοπούηςη τησ επιταγόσ (βλ. κεφϊλαιο
5.1.3) να επιλϋξει με κριτόριο τισ ανϊγκεσ ό/και τισ δυνατότητϋσ του, ςύμφωνα με τα
προςωπικϊ του κριτόρια και μϋςα ςτα όρια τησ Διοικητικόσ Περιφϋρειασ για την οπούα ϋχει
εκδηλώςει ενδιαφϋρον, τον πϊροχο κατϊρτιςησ που επιθυμεύ, το πρόγραμμα κατϊρτιςησ και
το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τη ςυνεργαζόμενη επιχεύρηςη πρακτικόσ ςε
ςυνδυαςμό με τον αριθμό των προτεινόμενων από τον πϊροχο κατϊρτιςησ θϋςεων
πρακτικόσ ϊςκηςησ καθώσ και με τα αποτελϋςματα τησ ςύζευξησ των αναγκών –
δεξιοτότων των ωφελουμϋνων με τισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων.
Ο ωφελούμενοσ για την εγγραφό του ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ, οφεύλει να προςκομύςει:
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i.

Σην Αύτηςη υμμετοχόσ του.

ii.

Σα δικαιολογητικϊ για την τεκμηρύωςη των ςτοιχεύων που δόλωςε ςτην Αύτηςη
υμμετοχόσ του, όπωσ αυτϊ ορύζονται παρακϊτω:


Κϊρτα ανεργύασ ςε ιςχύ κατϊ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ τριμερούσ ςύμβαςησ



Επικυρωμϋνο αντύγραφο τύτλου ςπουδών.



Εκκαθαριςτικό τησ Εφορύασ ατομικό ό οικογενειακό του οικονομικού
ϋτουσ 2014 (ειςοδόματα 2013).





Επικυρωμϋνο αντύγραφο τησ αςτυνομικόσ του ταυτότητασ ό του διαβατηρύου.
Τ/Δ ότι δεν εύναι μαθητόσ/τρια, ςπουδαςτόσ/τρια ό φοιτητόσ/τρια
ε περύπτωςη που ϋχει ςυμπληρώςει το τυποποιημϋνο ϋντυπο/φόρμα
εξατομικευμϋνησ παρϋμβαςησ και ϋχει ςυμφωνόςει ςε Ατομικό χϋδιο Δρϊςησ
προγενϋςτερα του τελευταύου τετραμόνου πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ
προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων ςυμμετοχόσ ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ
(δηλαδό πριν από την 20/5/2014), υποχρεούται επιπλϋον να υποβϊλλει Τ/Δ ότι ςε
αυτό το διϊςτημα (από την ημερομηνύα ολοκλόρωςησ του ΑΔ ϋωσ την ημερομηνύα
υποβολόσ τησ αύτηςησ) δεν ϋχει ςυμμετϊςχει ςε καμύα ενεργητικό πολιτικό
απαςχόληςησ.

5.3.2 ύναψη ςύμβαςησ – Όροι ςύμβαςησ
Εφόςον ο ωφελούμενοσ, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ και η επιχεύρηςη αποφαςύςουν να
ςυνεργαςτούν ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα πρόςκληςη, υπογρϊφουν ςχετικό
ςύμβαςη ςτην οπούα επιςυνϊπτεται ωσ Παρϊρτημα ο Κώδικασ Δεοντολογύασ. Η εν λόγω
ςύμβαςη παρϊγεται μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ, υπογρϊφεται ςε τϋςςερα (4) πρωτότυπα
και αναρτϊται από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςκαναριςμϋνη ςτην ειδικό ιςτοςελύδα.
Κϊθε ωφελούμενοσ δεν επιτρϋπεται να ςυνϊψει ςυμβϊςεισ με περιςςότερουσ του ενόσ
παρόχου κατϊρτιςησ & επιχεύρηςησ ςυγχρόνωσ.
Η τριμερόσ ςύμβαςη, μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατϊρτιςησ και επιχεύρηςησ πρακτικόσ
ϊςκηςησ, περιλαμβϊνει υποχρεωτικϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ, και ιδύωσ όρουσ που αφορούν
ςτα κϊτωθι:
i.

Ο ωφελούμενοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να ςυμμετϊςχει ςε πρόγραμμα κατϊρτιςησ,
ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ.

ii. Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να παρϊςχει το πρόγραμμα αυτό, να
ελεγχθεύ και να πληρωθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ.
iii. Η επιχεύρηςη αναλαμβϊνει να τοποθετόςει τον ωφελούμενο ςε ςυγκεκριμϋνη θϋςη
πρακτικόσ ϊςκηςησ για χρονικό διϊςτημα που δεν θα υπερβαύνει τουσ ϋξι (6) μόνεσ, με
ςυνολικό διϊρκεια 420 ωρών για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ από 18 ϋωσ 24
ετών που εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ» και 380 ωρών για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι
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ηλικύασ από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ,
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ», μετϊ την ολοκλόρωςη του θεωρητικού τμόματοσ του
προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ. Η πρακτικό ϊςκηςη θα υλοποιηθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα
ςτο κεφϊλαιο 4.4 τησ παρούςασ.
iv. Ο ωφελούμενοσ εξουςιοδοτεύ τον πϊροχο κατϊρτιςησ να ειςπρϊξει αντ' αυτού κατϊ τουσ
όρουσ τησ παρούςασ, την επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ, που δικαιούται ςτο
πλαύςιο τησ παρούςασ δρϊςησ.
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται, εντόσ 5 εργϊςιμων ημερών από την ημϋρα ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ με τον ωφελούμενο και την επιχεύρηςη, να αναρτόςει τη ςχετικό πληροφορύα,
καταχωρώντασ και τον ΚΑΤΑ του ωφελούμενου ςτην ειδικό ιςτοςελύδα
http://www.voucher.gov.gr, ϊλλωσ η ςύμβαςη θεωρεύται ϊκυρη. Με την καταχώρηςη τησ
ανωτϋρω πληροφορύασ ενεργοποιεύται και η επιταγό ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ του
ωφελούμενου. Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται επύςησ, μϋςα ςε προθεςμύα εξόντα (60)
ημερών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ με ωφελούμενο να προβεύ ςε Δόλωςη Ϊναρξησ
Σμόματοσ Κατϊρτιςησ. ε περύπτωςη που η προθεςμύα αυτό παρϋλθει ϊπρακτη, η ςύμβαςη
λύεται αυτοδικαύωσ και ο καταρτιζόμενοσ ϋχει δικαύωμα ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο
κεφϊλαιο 5.1.3 να ςυνϊψει νϋα ςύμβαςη με ϊλλον πϊροχο κατϊρτιςησ τησ επιλογόσ του.

5.3.3 Ϊλεγχοσ πριν από τη ςύναψη ςύμβαςησ
Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ, πριν ςυνϊψει τη ςχετικό ςύμβαςη με τον ωφελούμενο,
υποχρεούται να ελϋγξει, εϊν:
i.

Ο ωφελούμενοσ ϋχει όδη ςυνϊψει ςύμβαςη με ϊλλον πϊροχο κατϊρτιςησ, οπότε δεν
επιτρϋπεται η ςύναψη νϋασ και αυτό που θα ςυναφθεύ κατϊ παρϊβαςη τησ παρούςασ εύναι
αυτοδικαύωσ ϊκυρη.

ii. Η επιταγό του ωφελούμενου εύναι ςε ιςχύ.
iii. Σην επιλεξιμότητα ςυμμετοχόσ του ωφελούμενου ςτη δρϊςη.
Ο ϋλεγχοσ των παραπϊνω όρων αποτελεύ αποκλειςτικό ευθύνη του παρόχου κατϊρτιςησ και:


για τισ προώποθϋςεισ (i) & (ii) διενεργεύται με τον κωδικό ΚΑΤΑ, μϋςω τησ ειδικόσ
ιςτοςελύδασ,



για την προώπόθεςη (iii) διενεργεύται μϋςω των δικαιολογητικών που θα του υποβϊλλει
μαζύ με την αύτηςη ςυμμετοχόσ του για την τεκμηρύωςη των ςτοιχεύων που δόλωςε ςε
αυτόν (ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο κεφϊλαιο 5.3.1 τησ παρούςασ) ςε ςυνδυαςμό με
τον κωδικό ΚΑΤΑ του ωφελούμενου, μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ, ώςτε να ενημερωθεύ
για τα ςτοιχεύα που δόλωςε ο ωφελούμενοσ ςτην αύτηςό του.

Επιςημαύνεται ιδιαύτερα, ότι ςε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ κατ’ εξακολούθηςη παρατυπύα
από κϊποιον πϊροχο κατϊρτιςησ όςον αφορϊ τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών τησ ανωτϋρω
παραγρϊφου, τότε η ΕΤΕ-ΕΚΣ δύναται να επιβϊλλει τη διαγραφό του παρόχου από το Μητρώο
παρόχων τησ δρϊςησ.
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5.4 υγκρότηςη Σμόματοσ/Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ - Δόλωςη Ϊναρξησ
5.4.1 Τποβολό από τον Πϊροχο Κατϊρτιςησ Δόλωςησ Ϊναρξησ Σμόματοσ/
Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ
Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ μόλισ ςυγκροτόςει ϋνα Σμόμα Κατϊρτιςησ και εφόςον ϋχει
καταχωρόςει τισ τριμερεύσ ςυμβϊςεισ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ
παρούςασ, υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ Δόλωςη Ϊναρξησ Σμόματοσ/Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ,
μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ http://www.voucher.gov.gr ςτην ΕΤΕ/ΕΚΣ τουλϊχιςτον πϋντε
εργϊςιμεσ (5) ημϋρεσ, πριν την ϋναρξό του. Η ΕΤΕ-ΕΚΣ δύναται να διατυπώςει παρατηρόςεισ
ωσ προσ την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθϋντων ςτοιχεύων. την περύπτωςη
αυτό ο Πϊροχοσ υποχρεούται να ςυμμορφωθεύ με τισ υποδεύξεισ τησ υπηρεςύασ.
Η Δόλωςη Ϊναρξησ Σμόματοσ/Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ περιλαμβϊνει τα ακόλουθα:
1. τοιχεύα Δόλωςησ Ϊναρξησ Σμόματοσ/Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ:


Αύξων Αριθμόσ Σμόματοσ.



Σύτλοσ του αντικειμϋνου κατϊρτιςησ.



τοιχεύα του τόπου διεξαγωγόσ (Διοικητικό Περιφϋρεια, Περιφερειακό Ενότητα,
Δόμοσ, Διεύθυνςη τόπου διεξαγωγόσ).



τοιχεύα Τπευθύνου Τλοπούηςησ Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ.



Ημερομηνύα ϋναρξησ και λόξησ: α) του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ, β) τησ θεωρητικόσ
κατϊρτιςησ, γ) τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ.

2.

Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατϊρτιςησ, ςτο οπούο θα ςυμπεριλαμβϊνονται οι
ημϋρεσ και ώρεσ πραγματοπούηςησ των μαθημϊτων τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και τησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ.

3.

Σουσ εκπαιδευτϋσ τησ θεωρητικόσ εκπαύδευςησ και τον/ τουσ Επόπτη/τεσ Πρακτικόσ.

4.

υγκεντρωτικό κατϊςταςη των καταρτιζομϋνων ςτο Σμόμα/Πρόγραμμα Κατϊρτιςησ, η
οπούα θα περιλαμβϊνει τα ονοματεπώνυμα και τουσ αριθμούσ ΚΑΤΑ τουσ.

5.

Κατϊςταςη των επιχειρόςεων, με τισ οπούεσ ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ θα ςυνεργαςτεύ για
την πρακτικό ϊςκηςη, η οπούα θα περιλαμβϊνει: α) τισ θϋςεισ πρακτικόσ που κϊθε
επιχεύρηςη προςφϋρει, ςύμφωνα με τον Πύνακα 3 (βλ. κεφ. 4.5, παρ. Β), όςον αφορϊ το
ποςοςτό των καταρτιζομϋνων που τοποθετούνται ςε επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ
ςε ςχϋςη με το ςυνολικό αριθμό απαςχολουμϋνων ςε αυτόν β) ςτοιχεύα των
επιχειρόςεων (επωνυμύα, διεύθυνςη, ΑΥΜ, ΔΟΤ) και των νομύμων εκπροςώπων τουσ
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνςη, ΑΔΣ, ΑΥΜ, ΔΟΤ).

6.

Κατϊςταςη κατανομόσ των καταρτιζόμενων του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ ανϊ επιχεύρηςη
πρακτικόσ ϊςκηςησ με αντιςτούχηςη του/ των Επόπτη/των Πρακτικόσ. Η κατϊςταςη
των ωφελούμενων θα πρϋπει να εύναι ςε ςυμφωνύα με τισ ςυμβϊςεισ που ϋχουν
υπογραφεύ από τα τρύα μϋρη και ϋχουν αναρτηθεύ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα.

Μετϊ την ορθό ςυμπλόρωςη των ανωτϋρω ςτην ειδικό ιςτοςελύδα ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ
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προβαύνει ςτην ϋναρξη του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ.

5.5 Τλοπούηςη των Προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ
5.5.1 Τποβολό ςτοιχεύων προόδου τησ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ
θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και πρακτικόσ ϊςκηςησ
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται, κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ θεωρητικόσ
κατϊρτιςησ, και για κϊθε Σμόμα Κατϊρτιςησ, να υποβϊλει ηλεκτρονικϊ ςτην ειδικό
ιςτοςελύδα το ημερόςιο απουςιολόγιο και ειδικότερα, εντόσ εικοςαλϋπτου (20') από την
ϋναρξη τησ πρώτησ εκπαιδευτικόσ ώρασ του προγρϊμματοσ. ε περύπτωςη αποχώρηςησ
καταρτιζομϋνου ό προςϋλευςησ απόντοσ θα πρϋπει να υπϊρχει ενημϋρωςη του ςυςτόματοσ
εντόσ εικοςαλϋπτου (20') από αυτόν.
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται, κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ
και για κϊθε Σμόμα Κατϊρτιςησ, να υποβϊλει ηλεκτρονικϊ ςτην ειδικό ιςτοςελύδα το
ημερόςιο απουςιολόγιο εντόσ εξόντα λεπτών (60') από την ϋναρξη τησ πρώτησ ώρασ
πρακτικόσ ϊςκηςησ του προγρϊμματοσ.
ε περύπτωςη που κατϊ τον ϋλεγχο διαπιςτωθούν απουςύεσ καταρτιζομϋνων που δεν ϋχουν
δηλωθεύ, η ΕΤΕ-ΕΚΣ θα επιβϊλλει ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ τισ προβλεπόμενεσ από το
κανονιςτικό πλαύςιο κυρώςεισ.

5.5.2 Σόρηςη και υποβολό ςτοιχεύων για το προφύλ των ωφελουμϋνων
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται να τηρεύ και να υποβϊλει, μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ
και μϋςα ςτισ προθεςμύεσ που θα θϋςει η ΕΤΕ/ΕΚΣ, ςτοιχεύα ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ των
ωφελούμενων με τουσ οπούουσ ςυνεργϊζεται ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ, όπωσ αυτϊ
καθορύζονται ςτα παραρτόματα των κανονιςμών 1303/2013 και 1304/2013.

5.6 Ολοκλόρωςη υμμετοχόσ του ωφελούμενου ςτην κατϊρτιςη
Με την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ κϊθε Σμόματοσ Κατϊρτιςησ, ο πϊροχοσ
κατϊρτιςησ εκδύδει ςε κϊθε καταρτιζόμενο «απόδειξη παροχόσ υπηρεςιών θεωρητικόσ
κατϊρτιςησ» για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ 18 ϋωσ 24 απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ» αξύασ
560€ και για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ 18 ϋωσ 24 απόφοιτοι υποχρεωτικό σ,
δευτεροβϊθμιασ, μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ» αξύασ 840€.
Με την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ κϊθε Σμόματοσ Κατϊρτιςησ, ο πϊροχοσ
κατϊρτιςησ εκδύδει ςε κϊθε καταρτιζόμενο «απόδειξη παροχόσ υπηρεςιών α΄φϊςησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ» για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ 18 ϋωσ 24 απόφοιτοι
ΑΕΙ/ΣΕΙ» αξύασ 250€ και για την ομϊδα ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ 18 ϋωσ 24 απόφοιτοι
υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ, μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ» αξύασ 200€. Με την
ολοκλόρωςη τησ β΄φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ εκδύδει ςε κϊθε
καταρτιζόμενο «απόδειξη παροχόσ υπηρεςιών β΄φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ», για την ομϊδα
ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ 18 ϋωσ 24 απόφοιτοι ΑΕΙ /ΣΕΙ» αξύασ 260€ και για την ομϊδα
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ωφελουμϋνων «νϋοι ηλικύασ 18 ϋωσ 24 απόφοιτοι υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ,
μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ» αξύασ 220€ .
την περύπτωςη μετατροπόσ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςε ςύμβαςη εργαςύασ του
καταρτιζόμενου που ολοκλόρωςε και τισ 2 (δυο) φϊςεισ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτην
επιχεύρηςη, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ, εκδύδει ςε κϊθε
καταρτιζόμενο απόδειξη παροχόσ υπηρεςιών αξύασ 300€.
Με την ολοκλόρωςη κϊθε Σμόματοσ Κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό), και με την
επιφύλαξη των ποριςμϊτων τυχόν ελϋγχων που θα διενεργηθούν, ςύμφωνα με το
κεφαλαύο 6 τησ παρούςασ, ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ χορηγεύ ςε κϊθε καταρτιζόμενο
«Βεβαύωςη Ολοκλόρωςησ του Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ». Επιςημαύνεται ότι την βεβαύωςη
ολοκλόρωςησ θα λϊβει, ο καταρτιζόμενοσ που ολοκλόρωςε και τισ 2 φϊςεισ πρακτικόσ
ϊςκηςησ.

5.7 Τποχρεώςεισ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ Κατϊρτιςησ
5.7.1

Τποβολό απολογιςτικών ςτοιχεύων τησ κατϊρτιςησ από τον πϊροχο
κατϊρτιςησ

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ κϊθε Σμόματοσ
Κατϊρτιςησ καθώσ και μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ (α΄και β΄φϊςη) του
Σμόματοσ Κατϊρτιςησ και μϋςα ςε προθεςμύα 30 ημερών, υποχρεούται να υποβϊλει ςτην
ΕΤΕ/ΕΚΣ τα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα και τα δικαιολογητικϊ που ορύζονται ςτο κεφϊλαιο 6.2
τησ παρούςασ. Επιπλϋον, ο Πϊροχοσ υποχρεούται να υποβϊλλει πρόςθετα ςτοιχεύα για την
αποτύπωςη των ϊμεςων αποτελεςμϊτων τησ δρϊςησ ςχετικϊ με τουσ ςυμμετϋχοντεσ
(Παραρτόματα Ι και ΙΙ Κανονιςμόσ 1304/2013 του ΕΚΣ) ςύμφωνα με τισ Οδηγύεσ τησ ΕΤΕ -ΕΚΣ.

5.7.2 Παρακολούθηςη τησ ϋνταξησ των ωφελουμϋνων ςτην αγορϊ εργαςύασ Τποβολό ςχετικών ςτοιχεύων
Α. Υποχρεώςεισ παρόχων κατάρτιςησ
Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ υποχρεούνται για ϋνα εξϊμηνο μετϊ την ολοκλόρωςη του
Σμόματοσ Κατϊρτιςησ (θεωρύα και πρακτικό ϊςκηςη), να παρακολουθούν την κατϊςταςη
των ωφελουμϋνων που ςυμμετεύχαν ςε αυτό, όςον αφορϊ ςτην πρόςβαςό τουσ ςτην
αγορϊ εργαςύασ.
Κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ, μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα επτϊ (7) εργαςύμων ημερών
από την εκπνοό του εξαμόνου που ακολουθεύ την ολοκλόρωςη του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ,
υποβϊλλει ςτην ΕΤΕ/ΕΚΣ μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ, «Ϊκθεςη Παρακολούθηςησ των
Ψφελουμϋνων», ςτην οπούα αναγρϊφονται για καθϋνα ωφελούμενο, δικαιούχο τησ
επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ τα εξόσ:


Ο Κωδικόσ ΚΑΤΑ.
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Η κατϊςταςό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ (ϊνεργοσ /εργαζόμενοσ).



Η επιχεύρηςη ό ο φορϋασ, ςτην/ον οπούα/ο εργϊζονται με τα πλόρη ςτοιχεύα τησ/του.



Σο αντικεύμενο τησ εργαςύασ τουσ.

Β. Υποχρεώςεισ ωφελουμένων
Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται, για χρονικό διϊςτημα 6 μηνών μετϊ την ολοκλόρωςη
ςυμμετοχόσ τουσ ςτη δρϊςη (θεωρητικό κατϊρτιςη και ςύνολο πρακτικόσ ϊςκηςησ), να
ενημερώνουν τον πϊροχο κατϊρτιςησ με το οπούο ςυνεργϊςτηκαν για οποιαδόποτε
τροποπούηςη τησ κατϊςταςόσ τουσ, όςον αφορϊ την απαςχόληςό τουσ και ειδικότερα να
παρϋχουν ςε αυτόν τα ςτοιχεύα του ωσ ϊνω κεφ. 5.7.2.Α.
Οι ωφελούμενοι αναγνωρύζουν και αποδϋχονται ανεπιφύλακτα το δικαύωμα του
Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Πρόνοιασ και τησ ΕΤΕ/ΕΚΣ για χρόςη και
επεξεργαςύα των ςτοιχεύων αυτών, ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ τησ
Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα.

5.8 Τποχρϋωςη ςυνεργαςύασ ςε περύπτωςη ελϋγχου
Α. Υποχρεώςεισ παρόχων κατάρτιςησ
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται, ςε περύπτωςη διενϋργειασ ελϋγχων, ςύμφωνα με το
κεφϊλαιο 6 τησ παρούςασ, να ςυνεργαςτεύ με τα όργανα ελϋγχου και να παρϊςχει τισ
απαραύτητεσ πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα που τυχόν του ζητηθούν, ςε ςχϋςη με τη
ςυμμετοχό του ςτην παρούςα δρϊςη και να διαθϋτει το φϊκελο τησ δρϊςησ με όλα τα
αποδεικτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την υλοπούηςό τησ, καθώσ και για τισ
ενϋργειεσ δημοςιότητασ που αναλαμβϊνει.
Σα ςτοιχεύα του φακϋλου τηρούνται ςτο αρχεύο του υποχρεωτικϊ κατ' ελϊχιςτον μϋχρι το
τϋλοσ του 2024.
Ο φϊκελοσ που πρϋπει να τηρεύ κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ για κϊθε Σμόμα Κατϊρτιςησ που
θα υλοποιόςει ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ, ενδεικτικϊ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει:


τοιχεύα των καταρτιζομϋνων, όπωσ:
o

Ση ςυγκεντρωτικό κατϊςταςη καταρτιζομϋνων.

o

Σισ πρωτότυπεσ ςυμβϊςεισ (ϋνα εκ των τεςςϊρων πρωτότυπων αντιτύπων που
υπογρϊφονται) μεταξύ ωφελούμενων, παρόχου κατϊρτιςησ και επιχεύρηςησ.

o

Σα αντύγραφα των Βεβαιώςεων Παρακολούθηςησ του Προγρϊμματοσ Κατϊρτιςησ
των ωφελούμενων του Σμόματοσ.

o

Σισ βεβαιώςεισ νοςοκομεύου / ιατρού για τισ περιπτώςεισ του κεφαλαύου 4.6.1 Γ τησ
παρούςασ.

o

Σα δικαιολογητικϊ που υπϋβαλαν οι ωφελούμενοι ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ για
την τεκμηρύωςη των ςτοιχεύων που δόλωςαν ςτην Αύτηςη υμμετοχόσ τουσ.
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τοιχεύα του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, όπωσ:
o

Αναλυτικό Ψρολόγιο Πρόγραμμα.

o

Εκπαιδευτικό υλικό προγρϊμματοσ και αποδεικτικό παραλαβόσ του από τουσ
ωφελούμενουσ.

o

Παρουςιολόγια θεωρητικόσ κατϊρτιςησ.

o

Παρουςιολόγια πρακτικόσ ϊςκηςησ.

o

Κατϊςταςη Εποπτών Πρακτικόσ.

o

υγκεντρωτικό κατϊςταςη εκπαιδευτών.

o

τοιχεύα από τα οπούα προκύπτει η ςυνϊφεια των εκπαιδευτών με το αντικεύμενο
κατϊρτιςησ.

τοιχεύα οικονομικού αντικειμϋνου προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ.
Αυτϊ αφορούν ςτα εξόσ:
o

Σισ αιτόςεισ ςυμμετοχόσ.

o

Σα αντύγραφα των αποδεύξεων παροχόσ υπηρεςιών που εξϋδωςε ο πϊροχοσ
κατϊρτιςησ προσ κϊθε ωφελούμενο.

o

Σα παραςτατικϊ απόδοςησ αςφαλιςτικών ειςφορών.

o

Δαπϊνεσ Διατροφόσ Καταρτιζομϋνων.

o

Σα δελτύα αποςτολόσ και τα τιμολόγια αγορϊσ ςχετικϊ με τη διατροφό των
καταρτιζομϋνων κατϊ τη διϊρκεια τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ ό αντύςτοιχα
ϋγγραφα ιςοδύναμησ λογιςτικόσ αξύασ.
o

Παραςτατικϊ αμοιβών εκπαιδευτών και εποπτών

Β. Υποχρεώςεισ ωφελουμένων
Ο ωφελούμενοσ υποχρεούται, ςε περύπτωςη διενϋργειασ ελϋγχων ςύμφωνα με το
κεφϊλαιο 6 τησ παρούςασ να ςυνεργαςτεύ με τα όργανα ελϋγχου και να παρϊςχει τισ
απαραύτητεσ πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα που τυχόν του ζητηθούν, ςε ςχϋςη με τη
ςυμμετοχό του ςτην παρούςα δρϊςη.

5.9 Τποχρεώςεισ Πληροφόρηςησ και Δημοςιότητασ
Δεδομϋνου ότι, ςτο πλαύςιο τησ εμπροςθοβαρούσ υλοπούηςησ δρϊςεων του ΕΚΣ, η πρϊξη
«Επιταγό ειςόδου για νϋουσ 18-24 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απόκτηςη εργαςιακόσ
εμπειρύασ» πρόκειται να ενταχθεύ ςτο νϋο Ε.Π. «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη» τησ Προγραμματικόσ Περιόδου 2014-2020 μόλισ αυτό
εγκριθεύ, κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ που ςυμμετϋχει ςτην παρούςα δρϊςη οφεύλει να τηρεύ
τουσ κανόνεσ πληροφόρηςησ και δημοςιότητασ ςύμφωνα με τα άρθρα 8-9 του Κανονιςμού
(ΕΚ) 1828/2006, ωσ εξόσ:
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Α. Από την ϋναρξη υλοπούηςησ τησ δρϊςησ «Επιταγό ειςόδου για νϋουσ 18-24 ετών ςε
ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απόκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ» και ϋωσ την ϋνταξη τησ ςχετικόσ
Πρϊξησ ςτο νϋο Ε.Π. τησ Προγραμματικόσ Περιόδου 2014-2020, κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ,
ςύμφωνα και με τισ διατϊξεισ του Κανονιςμού (ΕΚ) 1828/2006 οφεύλει να:
 Ενςωματώνει ςε κϊθε ϋγγραφο που εκδύδει ςχετικό με τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ που
υλοποιεύ και εν γϋνει την παρούςα δρϊςη την επικοινωνιακό ταυτότητα του ΕΠ «Ανϊπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού», που χρηματοδοτεύ τη δρϊςη. Η επικοινωνιακό ταυτότητα εύναι
ύδια με αυτόν που ϋχει ενςωματωθεύ ςτο υποςϋλιδο (footer) τησ παρούςασ πρόςκληςησ.


Η παραπϊνω ςόμανςη πρϋπει να εμφανύζεται υποχρεωτικϊ ςτα ϋγγραφα υλοπούηςησ,
προκειμϋνου να εκπληρούνται οι όροι επιλεξιμότητασ των ςυγχρηματοδοτούμενων
ενεργειών.



Μη δημοςιοποιεύ το ονοματεπώνυμο των ςυμμετεχόντων ςτην παρούςα δρϊςη, αλλϊ ςε
οποιαδόποτε δημοςύευςη να χρηςιμοποιεύ αντύ αυτών αποκλειςτικϊ και μόνο τουσ
αριθμούσ ΚΑΤΑ.



Εξαςφαλύςει ότι όςοι ςυμμετϋχουν ςτη δρϊςη εύναι ενόμεροι ότι ςυγχρηματοδοτεύται από
το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο, ςτο πλαύςιο τησ Πρωτοβουλύασ για την Απαςχόληςη των
Νϋων και εντϊςςεται ςτο Ελληνικό χϋδιο Δρϊςησ «Εγγύηςη για τη Νεολαύα».



Ενςωματώνει ςε κϊθε ϋντυπο ό ηλεκτρονικό μϋςο προβολόσ τησ δρϊςησ (πχ. ιςτοςελύδεσ,
φυλλϊδια, καταχωρόςεισ) αναφορϊ ςτουσ επύςημουσ ιςτότοπουσ (www.voucher.gov.gr
και youthguarantee.ypakp.gr) και τηλεφωνικό κϋντρο (8001144444) για την παροχό
πληροφόρηςησ ςε κϊθε ενδιαφερόμενο.



Προβαύνει ςτην ανϊρτηςη αφύςασ ςτισ αύθουςεσ κατϊρτιςησ για την πληροφόρηςη του
κοινού για τη ςυγκεκριμϋνη δρϊςη,



Σηρεύ αρχεύο των δρϊςεων δημοςιότητασ που υλοποιεύ, ωσ προσ το φυςικό αντικεύμενο και
να το διαθϋτει ςτην ΕΤΕ/ΕΚΣ, την ΕΤΔ ΕΠΑΝΑΔ, ό/και ςε οποιαδόποτε ϊλλη Αρχό του ΕΠΑ,
εφόςον του ζητηθεύ.



ε περύπτωςη διενϋργειασ εκδηλώςεων ενημϋρωςησ των πολιτών – δυνητικών
ωφελουμϋνων (ημερύδεσ, ςεμινϊρια, κ.λπ) για τη ςκοπιμότητα του ϋργου, θα πρϋπει ςτο
χώρο διεξαγωγόσ να υπϊρχει αναρτημϋνη πινακύδα ό αφύςα πληροφόρηςησ, η οπούα θα
αναφϋρει το ϋργο και τον φορϋα χρηματοδότηςόσ του και θα περιλαμβϊνει όλα τα
υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και λογότυπουσ δημοςιότητασ που περιγρϊφηκαν προηγουμϋνωσ).
Σο ύδιο ιςχύει και για όλα τα ϋγγραφα που θα αφορούν ςτην εκδόλωςη, όπωσ ϋντυπα
πληροφόρηςησ, πιςτοποιητικϊ ςυμμετοχόσ, κ.λ.π., τα οπούα θα πρϋπει να φϋρουν όλα τα
υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα δημοςιότητασ προκειμϋνου να εύναι επιλϋξιμη η δαπϊνη εκτύπωςόσ
τουσ.
Επύςησ, τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και οι λογότυποι δημοςιότητασ πρϋπει να εύναι εμφανό
κατϊ τη διενϋργεια δρϊςεων όπωσ:
 Εκδόςεισ εντύπων, δημοςιεύςεισ – καταχωρόςεισ ςτον τύπο των παρόχων, όπωσ π.χ.
αυτϋσ που διενεργούνται με ςτόχο την πρόςκληςη και προςϋλκυςη ωφελουμϋνων ςτα
προγρϊμματα κατϊρτιςησ
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 Δημιουργύα ιςτοςελύδασ για την προβολό των ϋργων, κ.λπ.
Β. Από την ϋγκριςη του νϋου Ε.Π. «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαύδευςη και
Δια Βύου Μϊθηςη» και ϋωσ το πϋρασ υλοπούηςησ τησ δρϊςησ, ςύμφωνα και με τισ
ςχετικϋσ οδηγύεσ που θα δοθούν από τον Δικαιούχο ΕΤΕ/ΕΚΣ, κϊθε πϊροχοσ κατϊρτιςησ
οφεύλει να εφαρμόςει τα ανωτϋρω κατ’ αναλογύα με τουσ Κανονιςμούσ (ΕΕ) 1303/2013
και 1304/2013 καθώσ και ϊλλεσ ςχετικϋσ διατϊξεισ τησ νϋασ προγραμματικόσ περιόδου.

6 ΕΛΕΓΦΟΙ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
6.1 Ϊλεγχοι για την Κατϊρτιςη (θεωρύα και πρακτικό ϊςκηςη)
H παρακολούθηςη και ο ϋλεγχοσ - επιβεβαύωςη τησ υλοπούηςησ τησ κατϊρτιςησ (θεωρύα
και πρακτικό ϊςκηςη) γύνεται από την ΕΤΕ/ΕΚΣ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα και
τουσ όρουσ που διϋπουν την παρούςα.
Η ΕΤΕ/ΕΚΣ ό/και ο ΟΑΕΔ ϋχουν την ευθύνη για τη διενϋργεια επιτόπιων ελϋγχων φυςικού
αντικειμϋνου.
Ϊλεγχοι, εύναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρμόδια προσ τούτο εθνικϊ ό
κοινοτικϊ όργανα, ςύμφωνα με το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο (ϊρθρο 7 τησ με
αρ.1.5188/ΟΙΚ3.968/ 15.4.2011 (ΥΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ για το ΕΔΕΚ.
Ο ϋλεγχοσ μπορεύ να εύναι επιτόπιοσ ό/και διοικητικόσ και να πραγματοποιηθεύ εύτε κατϊ τη
διϊρκεια υλοπούηςησ, εύτε μετϊ την ολοκλόρωςη κϊθε προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, για να
επιβεβαιώςει:


την τόρηςη των όρων παροχόσ τησ κατϊρτιςησ, καθώσ και των όρων & προώποθϋςεων
εφαρμογόσ του ςυςτόματοσ επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ ςύμφωνα με την
παρούςα,



την αξιοπιςτύα και την ακρύβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τουσ παρόχουσ
κατϊρτιςησ,



την τόρηςη των κανόνων πληροφόρηςησ & δημοςιότητασ, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ
διατϊξεισ.

6.1.1

Επιτόπιοσ - Διοικητικόσ Ϊλεγχοσ υλοπούηςησ του Προγρϊμματοσ από την
ΕΤΕ

Η ΕΤΕ/ΕΚΣ, προκειμϋνου να διαςφαλύςει την αποτελεςματικότητα και την ορθό υλοπούηςη του
προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ και κοινοτικόσ νομοθεςύασ,
που διϋπουν τισ ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ κατϊρτιςησ, δύναται να αςκεύ ϋλεγχο ςε όλα τα
ςτϊδια, από την ϋναρξη μϋχρι την ολοκλόρωςη του. Ειδικότερα, η Μονϊδα Ελϋγχου τησ ΕΤΕ,
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7 τησ ΚΤΑ 107900/16-3-2001 όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με
την 37156/18953/2008 και ιςχύει κϊθε φορϊ, μεριμνϊ για την πραγματοπούηςη των ελϋγχων με
ςκοπό την ορθό υλοπούηςη του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου του προγρϊμματοσ
κατϊρτιςησ.
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Ο ϋλεγχοσ ςυνύςταται ςτην εξϋταςη τησ ποιότητασ του παρεχόμενου ϋργου, ςύμφωνα με τισ
ιςχύουςεσ κοινοτικϋσ και εθνικϋσ διατϊξεισ.
Σα ςτϊδια ελϋγχου εύναι τα εξόσ:
α)

Ϊλεγχοσ κατϊ την εκτϋλεςη του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ: Διενεργεύται κατϊ τη
διϊρκεια εκτϋλεςόσ του και ελϋγχεται η ορθό υλοπούηςη του φυςικού αντικειμϋνου.

β)

Ϊλεγχοσ με την ολοκλόρωςη του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ: Διενεργεύται μετϊ την
ολοκλόρωςη του θεωρητικού και πρακτικού μϋρουσ του προγρϊμματοσ και αφορϊ ςτο
ςυνολικό φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο.

Κατϊ τον επιτόπιο ϋλεγχο του φυςικού αντικειμϋνου του Προγρϊμματοσ ο οπούοσ διενεργεύται
από την ΕΤΕ/ΕΚΣ ό/και τον ΟΑΕΔ εξετϊζεται η ορθό υλοπούηςη του φυςικού αντικειμϋνου
ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ ΕΤΕ/ΕΚΣ. Μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου, ςυντϊςςεται ϋκθεςη
ελϋγχου με ςαφό ευρόματα-διαπιςτώςεισ προκειμϋνου η ΕΤΕ/ΕΚΣ να εκδώςει τισ ςχετικϋσ
διοικητικϋσ πρϊξεισ.
Κατϊ τον ϋλεγχο του οικονομικού αντικειμϋνου του Προγρϊμματοσ εξετϊζεται αν
καταβλόθηκαν οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ που αναλογούν ςτισ δαπϊνεσ των εκπαιδευτικών
επιδομϊτων και επιβεβαιώνεται η παροχό διατροφόσ μϋςω των αντύςτοιχων παραςτατικών
αγορϊσ ό ϊλλων εγγρϊφων ιςοδύναμησ λογιςτικόσ αξύασ.
Όλα τα τιμολόγια, δελτύα παροχόσ υπηρεςιών και κϊθε ϊλλο ϋγγραφο ιςοδύναμησ λογιςτικόσ
αξύασ, που τηρεύται ςτην ϋδρα του παρόχου κατϊρτιςησ, πρϋπει να επιδεικνύονται ςε
πρωτότυπα, όποτε ζητηθεύ από την ΕΤΕ, και να υποβϊλλονται, εφόςον ζητηθεύ, ςε αντύγραφα
νομύμωσ επικυρωμϋνα από τον πϊροχο κατϊρτιςησ. Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται κατϊ
τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ να τηρεύ τα πρωτότυπα
παραςτατικϊ ςτοιχεύα προσ ϋλεγχο μϋχρι την 31/12/2024.
Οι ϋλεγχοι διενεργούνται εύτε επύ τόπου, εύτε κατόπιν εγγρϊφου προςκλόςεωσ από την ΕΤΕ, με
την προςκόμιςη από τον πϊροχο κατϊρτιςησ ςε αυτό όλων των αναγκαύων ςτοιχεύων, εντόσ
των χρονικών ορύων που τύθενται από το αρμόδιο ελεγκτικό τησ όργανο. ε περύπτωςη που ο
ϋλεγχοσ διενεργεύται κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ και
διαπιςτωθούν ςοβαρϋσ ελλεύψεισ, η ΕΤΕ δύναται να προβεύ ςε αναςτολό τησ υλοπούηςησ
του/των προγρϊμματοσ/ων εντόσ 15 εργϊςιμων ημερών.
Για κϊθε ϋλεγχο που πραγματοποιεύται, ςυντϊςςεται Ϊκθεςη και Αποτϋλεςμα Ελϋγχου τα
οπούα κοινοποιούνται ςτον πϊροχο κατϊρτιςησ από την ΕΤΕ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που
προβλϋπονται ςτον Κώδικα Διοικητικόσ Δικονομύασ (Ν. 2717/99 ΥΕΚ 97/Α/1999).
ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ μη ορθό ό πλημμελόσ υλοπούηςη των προγραμμϊτων
κατϊρτιςησ με βϊςη τουσ όρουσ τησ πρόςκληςησ, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο εύναι δυνατό
να επιβϊλει κυρώςεισ από ςύςταςη ϋωσ ακύρωςη μϋρουσ ό του ςυνόλου τησ χρηματοδότηςησ
ςύμφωνα με το ιςχύον κανονιςτικό πλαύςιο. Επύςησ, δύναται να προβεύ ςε αναςτολό
υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ εντόσ 15 εργϊςιμων ημερών.
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ ϋχει δικαύωμα υποβολόσ εγγρϊφωσ τυχόν αντιρρόςεων επύ του
αποτελϋςματοσ ελϋγχου, εντόσ προθεςμύασ δεκαπϋντε (15) ημερών από την κοινοπούηςη του,
ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 του Ν. 2690/99(ΥΕΚ 45/Α/9.3.99) και τισ διατϊξεισ τησ με αρ.
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9.8158/ΟΙΚ.3.1491/12.06.2009 (ΥΕΚ 1206/19.06.2009) Κοινόσ Απόφαςησ των Τπουργών
Οικονομύασ και Οικονομικών και Απαςχόληςησ και Κοινωνικόσ Προςταςύασ για το «ύςτημα
δημοςιονομικών διορθώςεων και διαδικαςύα ανϊκτηςησ αχρεωςτότωσ ό παρανόμωσ
καταβληθϋντων ποςών από πόρουσ του κρατικού προώπολογιςμού για την υλοπούηςη
προγραμμϊτων ςυγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο (ΕΚΣ) ςτο
πλαύςιο τησ προγραμματικόσ περιόδου 2007-2013».
Όταν οι πλημμϋλειεσ και οι παραλεύψεισ που διαπιςτώθηκαν ςυνιςτούν πειθαρχικό ό ποινικό
αδύκημα, αντύγραφο του ςχετικού φακϋλου του παρόχου κατϊρτιςησ αποςτϋλλεται ςτα
αρμόδια πειθαρχικϊ όργανα ό ςτισ ειςαγγελικϋσ αρχϋσ, ςύμφωνα με την οικεύα νομοθεςύα.

6.2 Τποβολό απολογιςτικών ςτοιχεύων και λοιπών δικαιολογητικών για
την πιςτοπούηςη τησ Κατϊρτιςησ
Η πιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ του φυςικού αντικειμϋνου τησ κατϊρτιςησ (θεωρύα και
πρακτικό ϊςκηςη) γύνεται από την ΕΤΕ/ΕΚΣ και αποτελεύ προώπόθεςη για την πληρωμό
των παρόχων κατϊρτιςησ.
i.

Πιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ του φυςικού αντικειμϋνου τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ

Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την
ολοκλόρωςη τησ υλοπούηςησ τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ να υποβϊλει ςτην ΕΤΕ/ΕΚΣ ςε
ϋντυπη μορφό:
Α. Ϊκθεςη υλοπούηςησ τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ του τμόματοσ.
Η εν λόγω Ϊκθεςη υποβϊλλεται και ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ τησ
δρϊςησ http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβϊνει:
i.

τοιχεύα του υλοποιηθϋντοσ φυςικού αντικειμϋνου τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ
(υλοποιηθϋν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που ςυμμετεύχαν).

ii. τοιχεύα τησ αξιολόγηςησ τησ διαδικαςύασ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ.
iii. Περιγραφό του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμόθηκε κατϊ την υλοπούηςη του
προγρϊμματοσ, με αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ότι αυτό παρελόφθη από τουσ
ωφελούμενουσ καταρτιςθϋντεσ.
Β.

Δόλωςη καταβολόσ των αςφαλιςτικών ειςφορών του εκπαιδευτικού επιδόματοσ
(για την θεωρητικό κατϊρτιςη) των ωφελουμϋνων του Σμόματοσ και τα αντύςτοιχα
παραςτατικϊ πληρωμόσ.
ε περύπτωςη μη ορθόσ ό πλημμελούσ υποβολόσ των παραπϊνω ςτοιχεύων, η
ΕΤΕ/ΕΚΣ ενημερώνει τον πϊροχο κατϊρτιςησ, ώςτε αυτόσ να προβεύ ςτισ απαραύτητεσ
ενϋργειεσ μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνη προθεςμύα που καθορύζει.

ii. Πιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ του φυςικού αντικειμϋνου τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ (α και β
φϊςη)
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Α’ φϊςη πρακτικόσ ϊςκηςησ (ομαλό ϋνταξη και ενςωμϊτωςη του καταρτιζόμενου ςτο
εργαςιακό περιβϊλλον τησ επιχεύρηςησ)
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την
ολοκλόρωςη τησ υλοπούηςησ τησ α’ φϊςησ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ να υποβϊλει ςτην
ΕΤΕ/ΕΚΣ ςε ϋντυπη μορφό:
Α1. Ϊκθεςη υλοπούηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ τμόματοσ για την α φϊςη πρακτικόσ
ϊςκηςησ
Η εν λόγω Ϊκθεςη υποβϊλλεται και ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ τησ
δρϊςησ http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβϊνει:
i.

τοιχεύα του υλοποιηθϋντοσ φυςικού αντικειμϋνου τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ για
την αντύςτοιχη φϊςη (υλοποιηθϋν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που
ςυμμετεύχαν).

ii. τοιχεύα τησ αξιολόγηςησ τησ διαδικαςύασ πρακτικόσ ϊςκηςησ για την
αντύςτοιχη φϊςη.
Β1.

Δόλωςη καταβολόσ των αςφαλιςτικών ειςφορών του εκπαιδευτικού επιδόματοσ
(για την α φϊςη πρακτικόσ ϊςκηςησ) των ωφελουμϋνων του Σμόματοσ και τα
αντύςτοιχα παραςτατικϊ πληρωμόσ.
ε περύπτωςη μη ορθόσ ό πλημμελούσ υποβολόσ των παραπϊνω ςτοιχεύων, η
ΕΤΕ/ΕΚΣ ενημερώνει τον πϊροχο κατϊρτιςησ, ώςτε αυτόσ να προβεύ ςτισ απαραύτητεσ
ενϋργειεσ μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνη προθεςμύα που καθορύζει.

Β΄ φϊςη πρακτικόσ ϊςκηςησ (δεξιότητεσ που ςυνδϋονται με τισ προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ
πρακτικόσ)
Ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ υποχρεούται εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την
ολοκλόρωςη τησ υλοπούηςησ τησ β’ φϊςησ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ να υποβϊλει ςτην
ΕΤΕ/ΕΚΣ ςε ϋντυπη μορφό:
Α2. Ϊκθεςη υλοπούηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ τμόματοσ για τη β’ φϊςη πρακτικόσ ϊςκηςησ
Η εν λόγω Ϊκθεςη υποβϊλλεται και ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ τησ
δρϊςησ http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβϊνει:
i.

τοιχεύα του υλοποιηθϋντοσ φυςικού αντικειμϋνου τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ για
την αντύςτοιχη φϊςη (υλοποιηθϋν ωρολόγιο πρόγραμμα, ωφελούμενοι που
ςυμμετεύχαν).

ii. τοιχεύα τησ αξιολόγηςησ τησ διαδικαςύασ πρακτικόσ ϊςκηςησ για την
αντύςτοιχη φϊςη.
Β2.

Δόλωςη καταβολόσ των αςφαλιςτικών ειςφορών του εκπαιδευτικού επιδόματοσ
(για τη β φϊςη πρακτικόσ ϊςκηςησ) των ωφελουμϋνων του Σμόματοσ και τα
αντύςτοιχα παραςτατικϊ πληρωμόσ.
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ε περύπτωςη μη ορθόσ ό πλημμελούσ υποβολόσ των παραπϊνω ςτοιχεύων, η
ΕΤΕ/ΕΚΣ ενημερώνει τον πϊροχο κατϊρτιςησ, ώςτε αυτόσ να προβεύ ςτισ απαραύτητεσ
ενϋργειεσ μϋςα ςε ςυγκεκριμϋνη προθεςμύα που καθορύζει.

iii. Δόλωςη απαςχόληςησ τησ επιχεύρηςησ πρακτικόσ.
Θα προςκομιςτεύ από τον πϊροχο κατϊρτιςησ, εφόςον μετατραπεύ η πρακτικό ϊςκηςη του
καταρτιζόμενου, ςε ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ πλόρουσ απαςχόληςησ, τησ οπούασ η
διϊρκεια δεν θα εύναι μικρότερη των ϋξι (6) μηνών
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7 ΠΛΗΡΨΜΕ
7.1

Όροι και Διαδικαςύα Πληρωμόσ Ψφελουμϋνων

Η καταβολό του εκπαιδευτικού επιδόματοσ ςτουσ ωφελούμενουσ γύνεται ωσ εξόσ:
i.

Πληρωμό επιδόματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ

Σο επύδομα τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ εύναι αξύασ 480€ (80 ώρεσ Φ6 € ανϊ ώρα κατϊρτιςησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων) για την ομϊδα « απόφοιτοι ΑΕΙ /ΣΕΙ» και
720€ (120 ώρεσ Φ6 € ανϊ ώρα κατϊρτιςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των νομύμων κρατόςεων)
για την ομϊδα «απόφοιτοι
υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ, μεταδευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ), και καταβϊλλεται με την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ, ςύμφωνα
με την παρακϊτω διαδικαςύα:


Εφόςον ϋχει ολοκληρωθεύ η θεωρητικό κατϊρτιςη, ενόσ Σμόματοσ κατϊρτιςησ, μϋςω
τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ, η ΕΤΕ-ΕΚΣ λαμβϊνει ςχετικό ενημϋρωςη.



Η ΕΤΕ–ΕΚΣ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ απουςύεσ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ κατϊ τη
διϊρκεια τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ και οι οπούεσ ϋχουν δηλωθεύ ςτην ειδικό
ιςτοςελύδα, εκδύδει «Εντολό καταβολόσ εκπαιδευτικού επιδόματοσ θεωρητικόσ
κατϊρτιςησ ωφελουμϋνων», η οπούα παρϊγεται από την ειδικό ιςτοςελύδα.



Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Εντολό καταβολόσ
εκπαιδευτικού επιδόματοσ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ ωφελουμϋνων» μϋςω τησ ειδικόσ
ιςτοςελύδασ και εκτελεύ τισ πληρωμϋσ, καταβϊλλοντασ τα ςχετικϊ ποςϊ ςτουσ
τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των καταρτιζομϋνων.

ii. Πληρωμό επιδόματοσ πρακτικόσ ϊςκηςησ (α και β φϊςη)
Σο επύδομα τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ για κϊθε φϊςη πρακτικόσ ϊςκηςησ για τουσ αποφούτουσ
ΑΕΙ/ΣΕΙ καταβϊλλεται ωσ εξόσ:
Με την ολοκλόρωςη τησ α΄φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, διϊρκειασ 180 ωρών, καταβϊλλεται
ποςό 830€, ςύμφωνα με την παρακϊτω διαδικαςύα:


Μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ η ΕΤΕ-ΕΚΣ λαμβϊνει ςχετικό ενημϋρωςη.



Η ΕΤΕ–ΕΚΣ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ απουςύεσ που ϋχουν δηλωθεύ ςτην ειδικό
ιςτοςελύδα, εκδύδει «Εντολό καταβολόσ εκπαιδευτικού επιδόματοσ α΄ φϊςησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» η οπούα παρϊγεται από την ειδικό ιςτοςελύδα.



Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Εντολό καταβολόσ
εκπαιδευτικού επιδόματοσ α΄φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» μϋςω τησ
ειδικόσ ιςτοςελύδασ και εκτελεύ την πληρωμό, καταβϊλλοντασ τα ςχετικϊ ποςϊ
ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των καταρτιζομϋνων.

Με την ολοκλόρωςη τησ β΄ φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, διϊρκειασ 240 ωρών, καταβϊλλεται
ποςό 1.100€, ςύμφωνα με την παρακϊτω διαδικαςύα:


Μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ η ΕΤΕ-ΕΚΣ λαμβϊνει ςχετικό ενημϋρωςη.
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Η ΕΤΕ–ΕΚΣ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ απουςύεσ που ϋχουν δηλωθεύ ςτην ειδικό
ιςτοςελύδα, εκδύδει «Εντολό καταβολόσ εκπαιδευτικού επιδόματοσ β΄ φϊςησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» η οπούα παρϊγεται από την ειδικό ιςτοςελύδα.



Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Εντολό καταβολόσ
εκπαιδευτικού επιδόματοσ β΄φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» μϋςω τησ
ειδικόσ ιςτοςελύδασ και εκτελεύ την πληρωμό, καταβϊλλοντασ τα ςχετικϊ ποςϊ
ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των καταρτιζομϋνων.

Σο
επύδομα
τησ
πρακτικόσ
ϊςκηςησ
για
τουσ
αποφούτουσ
υποχρεωτικόσ/δευτεροβϊθμιασ/μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, καταβϊλλεται ωσ εξόσ:
Με την ολοκλόρωςη τησ α΄φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, διϊρκειασ 180 ωρών, καταβϊλλεται
ποςό 720€, ςύμφωνα με την παρακϊτω διαδικαςύα:


Μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ η ΕΤΕ-ΕΚΣ λαμβϊνει ςχετικό ενημϋρωςη.



Η ΕΤΕ–ΕΚΣ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ απουςύεσ που ϋχουν δηλωθεύ ςτην ειδικό
ιςτοςελύδα, εκδύδει «Εντολό καταβολόσ εκπαιδευτικού επιδόματοσ α΄φϊςησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» η οπούα παρϊγεται από την ειδικό ιςτοςελύδα.



Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Εντολό καταβολόσ
εκπαιδευτικού επιδόματοσ α΄φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» μϋςω τησ
ειδικόσ ιςτοςελύδασ και εκτελεύ την πληρωμό, καταβϊλλοντασ τα ςχετικϊ ποςϊ
ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των καταρτιζομϋνων.

Με την ολοκλόρωςη τησ β΄φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ, διϊρκειασ 200 ωρών, καταβϊλλεται
ποςό 800€, ςύμφωνα με την παρακϊτω διαδικαςύα:


Μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ η ΕΤΕ-ΕΚΣ λαμβϊνει ςχετικό ενημϋρωςη.



Η ΕΤΕ–ΕΚΣ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ απουςύεσ που ϋχουν δηλωθεύ ςτην ειδικό
ιςτοςελύδα, εκδύδει «Εντολό καταβολόσ εκπαιδευτικού επιδόματοσ β΄ φϊςησ
πρακτικόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» η οπούα παρϊγεται από την ειδικό ιςτοςελύδα.



Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Εντολό καταβολόσ
εκπαιδευτικού επιδόματοσ β΄ φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ωφελουμϋνων» μϋςω τησ
ειδικόσ ιςτοςελύδασ και εκτελεύ την πληρωμό, καταβϊλλοντασ τα ςχετικϊ ποςϊ
ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των καταρτιζομϋνων.

Επιςημαύνεται ότι:
Σόςο το επύδομα θεωρητικόσ, όςο και το επύδομα πρακτικόσ ϊςκηςησ θα καταβϊλλονται
ςτον τραπεζικό λογαριαςμό που κϊθε καταρτιζόμενοσ ϋχει δηλώςει κατϊ την ενεργοπούηςη
του voucher με ευθύνη του και ςτον οπούο θα πρϋπει να αναφϋρεται ωσ πρώτοσ δικαιούχοσ.
Οι ωφελούμενοι ουδεμύα ϊλλη απαύτηςη ϋχουν από την ΕΤΕ/ΕΚΣ, πϋραν του ποςού που θα
πιςτωθεύ ςτουσ τραπεζικούσ τουσ λογαριαςμούσ.
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Οι πληρωμϋσ των ωφελουμϋνων θα αναςτϋλλονται, καθ' όςον χρόνο δεν ϋχουν χορηγηθεύ
οι ςχετικϋσ πιςτώςεισ.

7.2 Όροι και Διαδικαςύα Πληρωμόσ Παρόχων Κατϊρτιςησ
Η καταβολό ςτουσ παρόχουσ κατϊρτιςησ του αντιτύμου των επιταγών ειςόδου ςτην αγορϊ
εργαςύασ γύνεται τμηματικϊ ωσ εξόσ:
i.

Α’ πληρωμό

Προκειμϋνου ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ να ειςπρϊξει το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτην Α΄ πληρωμό
κϊθε επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ και η οπούα εύναι για την ομϊδα ωφελουμϋνων
«απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ»
αξύασ 560€ και για την ομϊδα ωφελουμϋνων «απόφοιτοι
υποχρεωτικόσ,δευτεροβϊθμιασ, μεταδευτεροβϊθμιασ» αξύασ 840€ θα πρϋπει να υποβϊλλει
ςτην ΕΤΕ –ΕΚΣ εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την ολοκλόρωςη τησ θεωρητικόσ
κατϊρτιςησ του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ:
Α. Σα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την πιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ του
φυςικού αντικειμϋνου τησ θεωρητικόσ κατϊρτιςησ όπωσ αυτϊ περιγρϊφηκαν ςτο κεφϊλαιο
6.2 (i).
Β. Υορολογικό ενημερότητα ςε ιςχύ για τουλϊχιςτον δύο (2) μόνεσ από την ημερομηνύα
υποβολόσ τησ και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ για τουλϊχιςτον ϋνα (1 ) μόνα από την
ημερομηνύα υποβολόσ τησ
Η ΕΤΕ – ΕΚΣ μετϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω ςτοιχεύων και δικαιολογητικών, εκδύδει μϋςω
τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ «Πιςτοπούηςη - Εντολό πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ για την
θεωρητικό κατϊρτιςη».
Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων παραλαμβϊνει την «Πιςτοπούηςη - Εντολό
πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ για την θεωρητικό κατϊρτιςη» μϋςω τησ ειδικόσ
ιςτοςελύδασ και εκτελεύ την πληρωμό, καταβϊλλοντασ το ςχετικό ποςό ςτον τραπεζικό
λογαριαςμό του παρόχου κατϊρτιςησ.
Οι πληρωμϋσ των παρόχων κατϊρτιςησ
περιςςότερα τμόματα κατϊρτιςησ.

δύνανται να πραγματοποιούνται για ϋνα ό

ii. Β’ πληρωμό (για την πρακτικό ϊςκηςη α’ και β’ φϊςη)
Προκειμϋνου ο πϊροχοσ κατϊρτιςησ να ειςπρϊξει το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτην πληρωμό
κϊθε επιταγόσ ειςόδου ςτην αγορϊ εργαςύασ για την ομϊδα ωφελουμϋνων «απόφοιτοι
ΑΕΙ/ΣΕΙ» αξύασ 250€ και 260€ αντύςτοιχα και για την ομϊδα ωφελουμϋνων «απόφοιτοι
υποχρεωτικόσ, δευτεροβϊθμιασ, μεταδευτεροβϊθμιασ αξύασ 200€ και 220€, θα πρϋπει:


να υποβϊλλει ςτην ΕΤΕ –ΕΚΣ εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την
ολοκλόρωςη τησ α΄ φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ:
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Α. Σα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την πιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ του
φυςικού αντικειμϋνου τησ α΄ φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ όπωσ αυτϊ περιγρϊφηκαν ςτο
κεφϊλαιο 6.2 (ii).
Β. Υορολογικό ενημερότητα ςε ιςχύ για τουλϊχιςτον δύο (2) μόνεσ από την ημερομηνύα
υποβολόσ τησ και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ για τουλϊχιςτον ϋνα (1) μόνα από την
ημερομηνύα υποβολόσ τησ
Η ΕΤΕ – ΕΚΣ μετϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω ςτοιχεύων και δικαιολογητικών, εκδύδει μϋςω
τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ «Πιςτοπούηςη – εντολό πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ για την α’
φϊςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ».
Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων θα παραλαμβϊνει την «Πιςτοπούηςη – εντολό
πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ για την α’ φϊςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ», μϋςω τησ ειδικόσ
ιςτοςελύδασ και θα εκτελεύ την πληρωμό, καταβϊλλοντασ το ςχετικό ποςό ςτον τραπεζικό
λογαριαςμό του παρόχου κατϊρτιςησ.


να υποβϊλλει ςτην ΕΤΕ –ΕΚΣ εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την
ολοκλόρωςη τησ β΄ φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ του Σμόματοσ Κατϊρτιςησ:

Α. Σα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την πιςτοπούηςη τησ υλοπούηςησ του
φυςικού αντικειμϋνου τησ β΄ φϊςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ όπωσ αυτϊ περιγρϊφηκαν ςτο
κεφϊλαιο 6.2 (ii).
Β. Υορολογικό ενημερότητα ςε ιςχύ για τουλϊχιςτον δύο (2) μόνεσ από την ημερομηνύα
υποβολόσ τησ και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ για τουλϊχιςτον ϋνα (1) μόνα από την
ημερομηνύα υποβολόσ τησ
Η ΕΤΕ – ΕΚΣ μετϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω ςτοιχεύων και δικαιολογητικών, εκδύδει μϋςω
τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ «Πιςτοπούηςη – εντολό πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ για την β’
φϊςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ».
Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων θα παραλαμβϊνει την «Πιςτοπούηςη – εντολό
πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ για την β’ φϊςη τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ», μϋςω τησ ειδικόσ
ιςτοςελύδασ και θα εκτελεύ την πληρωμό, καταβϊλλοντασ το ςχετικό ποςό ςτον τραπεζικό
λογαριαςμό του παρόχου κατϊρτιςησ.
Επιςημαύνεται ότι οι πληρωμϋσ των παρόχων κατϊρτιςησ δύνανται να πραγματοποιούνται για
ϋνα ό περιςςότερα τμόματα κατϊρτιςησ.
Γ΄ πληρωμό
το πλαύςιο των υπηρεςιών υποςτόριξησ και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ των
καταρτιζομϋνων από τον πϊροχο, πριν και κατϊ τη διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ και
ςτην περύπτωςη που η πρακτικό ϊςκηςη του καταρτιζόμενου μετατραπεύ ςε ςύμβαςη
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εξαρτημϋνησ εργαςύασ πλόρουσ απαςχόληςησ για διϊςτημα τουλϊχιςτον 6 μηνών, ο
πϊροχοσ θα λαμβϊνει προςαύξηςη 300€. Η προςαύξηςη δικαιολογεύται, δεδομϋνου ότι ο
πϊροχοσ κατϊρτιςησ, ςτην περύπτωςη αυτό, θα ϋχει παρϊςχει επιπλϋον και
αποτελεςματικότερεσ υπηρεςύεσ που οδόγηςαν ςτην υπογραφό ςύμβαςησ εργαςύασ του
καταρτιζομϋνου.
Η πληρωμό του παρόχου, θα πραγματοποιεύται μετϊ τη λόξη τησ ςύμβαςησ εργαςύασ του
ωφελουμϋνου και μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ ελϋγχου των ςχετικών
δικαιολογητικών. Απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η υποβολό ςτην ειδικό ιςτοςελύδα από τον
πϊροχο των «Εκθϋςεων Παρακολούθηςησ των Ψφελουμϋνων», ςύμφωνα με τα οριζόμενα
ςτο κεφϊλαιο 5.7.2.
Σα απαιτούμενα ςτοιχεύα καθώσ και η διαδικαςύα που θα υποβϊλλονται προσ ϋλεγχο ςτην
ΕΤΕ/ΕΚΣ, θα προςδιοριςτούν ςτη διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου.
Η ΕΤΕ – ΕΚΣ μετϊ τον ϋλεγχο αυτών, θα εκδύδει μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ «Πιςτοπούηςη
– εντολό πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ».
Σο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων θα παραλαμβϊνει την «Πιςτοπούηςη – εντολό
πληρωμόσ παρόχου κατϊρτιςησ», μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ και θα εκτελεύ την πληρωμό,
καταβϊλλοντασ το ςχετικό ποςό ςτον τραπεζικό λογαριαςμό του παρόχου κατϊρτιςησ.
Επιςημαύνεται ότι:
Η αμοιβό των παρόχων κατϊρτιςησ θα καταβϊλλεται ςτον τραπεζικό λογαριαςμό που
ϋχουν δηλώςει κατϊ την υποβολό τησ «Αύτηςησ υμμετοχόσ» τουσ ςτη δρϊςη.
Οι πϊροχοι κατϊρτιςησ ουδεμύα ϊλλη απαύτηςη ϋχουν από την ΕΤΕ/ΕΚΣ, πϋραν του ποςού
που θα πιςτωθεύ ςτουσ τραπεζικούσ τουσ λογαριαςμούσ.
Οι πληρωμϋσ των παρόχων κατϊρτιςησ θα αναςτϋλλονται, καθ' όςον χρόνο δεν ϋχουν
χορηγηθεύ οι ςχετικϋσ πιςτώςεισ.
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8 ΕΝΗΜΕΡΨΗ – ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΜΗΣΡΨΨΝ
8.1 Πληροφορύεσ για την πρόςκληςη
Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ πρόςκληςησ διατύθεται μϋςω του Διαδικτύου ςτ ην ειδικό
ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr και δεν παρϋχεται ςε ϋντυπη μορφό.
Μετϊ την ανϊρτηςό του ςτην ωσ ϊνω ιςτοςελύδα και μϋςα ςτισ προθεςμύεσ που τύθενται
ςτην παρούςα, οι ενδιαφερόμενοι ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλουν «Αύτηςη
υμμετοχόσ».
Για την προβολό τησ παρούςασ δρϊςησ, η ΕΤΕ/ΕΚΣ θα αναρτόςει επύςησ την παρούςα
πρόςκληςη ςτην ιςτοςελύδα τησ http://www.eye-ekt.gr.

8.2 Ενημϋρωςη από την ειδικό ιςτοςελύδα
H ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων που θα ςυμμετϋχουν ςτη Δρϊςη, παρϋχεται καθ' όλη τη
διϊρκεια τησ, μϋςω τησ ειδικόσ ιςτοςελύδασ http://www.voucher.gov.gr καθώσ και από το
τηλεφωνικό κϋντρο (call center) 800 11 44444, από Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό 09.00-17.00. Οι
πϊροχοι
κατϊρτιςησ
λαμβϊνουν
ενημϋρωςη
μϋςω
τησ
ιςτοςελύδασ
http://www.voucher.gov.gr
Επύςησ, μϋςω τησ ιςτοςελύδασ http://www.voucher.gov.gr γύνεται και η διαχεύριςη ενεργειών
για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ, όπωσ η υποβολό αιτόςεων ςυμμετοχόσ από παρόχουσ
κατϊρτιςησ, η παρακολούθηςη τησ υλοπούηςόσ τησ από την ΕΤΕ/ΕΚΣ, η αναφορϊ
προθεςμιών για τη δρϊςη, η υποβολό δικαιολογητικών, κ.ϊ Η υποβολό των αιτόςεων
ςυμμετοχόσ των ωφελουμϋνων γύνεται από την ειδικό ιςτοςελύδα http://
youthguarantee.ypakp.gr.
Οι υποψόφιοι και οι ωφελούμενοι με δικό τουσ φροντύδα και επιμϋλεια λαμβϊνουν γνώςη
για κϊθε θϋμα ςχετικό με τη δρϊςη μϋςω τησ ιςτοςελύδασ αυτόσ, την οπούα χρηςιμοποιούν
για τη ςυμμετοχό τουσ ςε κϊθε ςτϊδιο υλοπούηςησ τησ δρϊςησ.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μϋςω αυτόσ για το Μητρώο Ψφελουμϋνων
και το Μητρώο Παρόχων, καθώσ και για τισ τυχόν τροποποιόςεισ τουσ.
ε κϊθε ανακούνωςη που αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα http://www.voucher.gov.gr ό
οπουδόποτε αλλού και αφορϊ ωφελούμενο (πχ πύνακεσ κατϊταξησ του Μητρώου
Ψφελουμϋνων) ΔΗΜΟΙΕΤΕΣΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικόσ αριθμόσ ΚΑΤΑ τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ.
Η ςυμμόρφωςη με τισ οδηγύεσ που θα καταχωρούνται ςτην ειδικό ιςτοςελύδα εύναι
υποχρεωτικό.
ημειώνεται ότι, για τισ ανϊγκεσ του Προγρϊμματοσ θα ςυγκροτηθεύ και θα τηρεύται
Μητρώο Ψφελουμϋνων βϊςει του Νόμου 2472/97. Κϊθε υποκεύμενο δεδομϋνο ϋχει δικαύωμα
ενημϋρωςησ, πρόςβαςησ και αντύρρηςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 11, 12 και 13
του Ν 2472/97.
Εφιςτούμε την προςοχό ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτη δρϊςη ότι οι ωφελούμενοι ϋχουν το
δικαύωμα να επιλϋγουν με ελεύθερη βούληςη τον πϊροχο κατϊρτιςησ με γνώμονα τα
προςφερόμενα προγρϊμματα, την αξιολόγηςη τησ ποιότητασ των παρεχόμενων
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υπηρεςιών, τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τουσ και τισ προςδοκύεσ τουσ, χωρύσ η κρύςη και η
απόφαςό τουσ να επηρεϊζεται από παραπλανητικϋσ και καταχρηςτικϋσ πρακτικϋσ
προςϋλκυςησ και τυχόν παροχϋσ, μη ςχετικϋσ με το αντικεύμενο κατϊρτιςησ και την
αναβϊθμιςη των δεξιοτότων τουσ.

Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
& ΠΡΟΝΟΙΑ

ΙΨΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΨΣΑΚΗ
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