ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικού
Νίκης 4
105 63 Αθήνα
Πληροφορίες:
http://www.voucher.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης
Κοινοτικών & Άλλων Πόρων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κοραή 4
102 48 Αθήνα
Αθήνα, 01 07.2014
Αρ. Πρωτ.:17449

Συμπληρωματική B’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
της με αρ. 711/10.01.2013 - ΑΔΑ ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η
[αρχική αρ. 36888/01.10.2012 - ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ842-Θ0Ι]
για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

«Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher)
ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας
με υποχρεωτική απασχόληση»
[κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
σε Ανέργους Τεχνίτες & Διπλωματούχους Μηχανικούς
του παραγωγικού τομέα Β΄ της οικονομίας
Υποβολή Αιτήσεων:

στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr
έως 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Χρηματοδότηση:

ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007–2013»,
με πόρους της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
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1.

Γενικά Στοιχεία

Η παρούσα Πρόσκληση αποτελεί Β’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της με αρ.
711/10.01.2013 - ΑΔΑ ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η [αρχική αρ. 36888/01.10.2012 - ΑΔΑ:
Β4ΤΜ46Ψ842-Θ0Ι] Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση
«Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της
οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» (στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης).
Η παρούσα Β’ Πρόσκληση εκδίδεται σε εφαρμογή των με αρ. Α169/Σ33/2013 & Α8/Σ7/2014
Αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, από το ΤΕΕ και την ΕΥΕ/ΕΚΤ, δικαιούχους
κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 [ΦΕΚ 267/Α] των ενταγμένων πράξεων στο
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» [ΕΠΑΝΑΔ] με κωδ. ΟΠΣ 374743 &
374744 που συνιστούν τη δράση με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher)
ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση».
Η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 20072013» [ΕΠΑΝΑΔ], με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο], σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. 1.6 της με αρ. 711/10.01.2013 ΑΔΑ ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η [αρχική αρ. 36888/01.10.2012 - ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ842-Θ0Ι]
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οικονομικά στοιχεία και τη γεωγραφική κατανομή.
Σε Διοικητικές Περιφέρειες, στις οποίες δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από
υποψηφίους ωφελούμενους ή ΚΕΚ, η δράση δεν θα υλοποιηθεί. Η ενδεικτική
χρηματοδοτική κατανομή του Πίνακα 1 του κεφ. 1.6 της ως άνω Πρόσκλησης δύναται να
τροποποιηθεί μόνο μεταξύ Περιφερειών που εντάσσονται στον ίδιο τύπο Περιφέρειας
(Σύγκλισης ή Σταδιακής Εξόδου), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του συνόλου
της δράσης.
2.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Β’ Πρόσκλησης είναι η συμπλήρωση του «Μητρώου Ωφελουμένων»
που συγκροτήθηκε από το ΤΕΕ με τη με αρ. Α11/Σ31/2013 [ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ]
Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, ως ισχύει, και έχει δημοσιευτεί στην ειδική
ιστοσελίδα της δράσης http://www.voucher.gov.gr, η κάλυψη του προβλεπόμενου στην ως
άνω αρχική Πρόσκληση αριθμού των 4.900 ανέργων του παραγωγικού τομέα Β’ της
οικονομίας και η επίτευξη εν τέλει του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε σχέση με
την ενίσχυση των ανέργων και την προώθησή τους στην απασχόληση, σύμφωνα με τις
ενταγμένες πράξεις στο ΕΠΑΝΑΔ με κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744.
3.

Ωφελούμενοι

Η παρούσα Β’ Πρόσκληση απευθύνεται στις ίδιες, με την αρχική Πρόσκληση κατηγορίες
ανέργων, ήτοι:
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3.1. Τεχνίτες, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, και
3.2. Διπλωματούχους Μηχανικούς των ειδικοτήτων: Μηχανικός Μεταλλείων
Μεταλλουργός (ΜΜΜ), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΗΜ), Μηχανολόγος Μηχανικός
(ΜΜ) & Χημικός Μηχανικός (ΧΜ) που είναι μέλη του ΤΕΕ και οι οποίοι λόγω της
συμμετοχής τους σε επαγγελματικά Επιμελητήρια / Ενώσεις δεν έχουν δικαίωμα
εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
οι οποίοι πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφ. 2 της αρχικής
Πρόσκλησης, όπως επικαιροποιούνται στην παρούσα ως προς τα παρακάτω σημεία, τα
οποία και ισχύουν αποκλειστικά ως κατωτέρω:
Α.

Β.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη δράση κι επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης
Συμμετοχής» στην παρούσα Β’ Πρόσκληση έχουν:
α.

Νέοι ενδιαφερόμενοι των ανωτέρω κατηγοριών άνεργοι που πληρούν τους
όρους του κεφ. 2.1 «Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων» της με
αρ. 711/10.01.2013 - ΑΔΑ ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η [αρχικής αρ. 36888/01.10.2012 ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ842-Θ0Ι] Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και

β.

Οι εμφανιζόμενοι στους συνημμένους πίνακες 1.868 Τεχνίτες [link 1] και 328
Διπλωματούχοι Μηχανικοί [link 2], οι οποίοι περιλαμβάνονταν στους πίνακες
«Εν Δυνάμει Ωφελούμενοι» σύμφωνα με τη με αρ. Α3/Σ13/2013 (ΑΔΑ:
ΒΕΧ746Ψ842-ΣΝΒ) Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ και δεν εγγράφηκαν στο
«Μητρώο Ωφελουμένων», που συγκροτήθηκε με τη με Α11/Σ31/2013 [ΑΔΑ:
ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ] Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, ως ισχύει και
έχει δημοσιευτεί στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Οι δικαιούχοι να συμμετέχουν στην παρούσα Β’ Πρόσκληση θα πρέπει να υποβάλουν
Αίτηση Συμμετοχής και όλα τα προβλεπόμενα στο κεφ 2.2 της με αρ. 711/10.01.2013
- ΑΔΑ ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η [αρχικής αρ. 36888/01.10.2012 - ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ842-Θ0Ι]
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δικαιολογητικά, με τις εξής
διαφοροποιήσεις:
α)

Οι νέοι ενδιαφερόμενοι άνεργοι Τεχνίτες και Διπλωματούχοι Μηχανικοί αντί για
το «Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του οικονομικού έτους 2012
(εισοδήματα 2011)» υποβάλλουν «Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας
του οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012)».

β)

Οι εμφανιζόμενοι στον πίνακα «Εν Δυνάμει Ωφελούμενοι Τεχνίτες» της παρ. Α.β
της παρούσας:
i.

Δεν υποβάλλουν τα «Αντίγραφο του επαγγελματικού διπλώματος ή/και της
άδειας επαγγέλματος» και «Βεβαίωση προϋπηρεσίας του Εργοδότη» που
ήδη έχουν υποβληθεί στο ΤΕΕ με την «Αίτηση Συμμετοχής» τους στην
αρχική Πρόσκληση.
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Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν μόνο τυχόν πρόσθετα
δικαιολογητικά όσον αφορά το «Αντίγραφο του επαγγελματικού
διπλώματος ή/και της άδειας επαγγέλματος» και τη «Βεβαίωση
προϋπηρεσίας του Εργοδότη», τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα ως
προς το περιεχόμενο τους με τους όρους του κεφ. 2.2, παρ. iii (α) της
αρχικής Πρόσκλησης.
ii.

Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα [link 3] της παρούσας, στην οποία
προστίθεται ότι «…(γ) έχω υποβάλει Αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για συμμετοχή στη δράση, σύμφωνα με την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. 711/10.01.2013 - ΑΔΑ ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η
[αρχική αρ. 36888/01.10.2012 - ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ842-Θ0Ι]».
Τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί θα ληφθούν υπόψη κατά τη
διαδικασία επιλογής – κατάρτιση/συμπλήρωση Μητρώου Ωφελουμένων,
όπως αυτή περιγράφεται στο κεφ. 2.4 της αρχικής Πρόσκλησης και στην
παρούσα Β’ Πρόσκληση.

iii. Αντί για το αναφερόμενο στην αρχική Πρόσκληση «Αντίγραφο του
Εκκαθαριστικού της Εφορίας του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα
2011)» υποβάλλουν «Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του
οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012)»
γ)

Γ.

Οι εμφανιζόμενοι στον πίνακα «Εν Δυνάμει Ωφελούμενοι Διπλωματούχοι
Μηχανικοί» της παρ. Α.β της παρούσας αντί για το «Αντίγραφο του
Εκκαθαριστικού της Εφορίας του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011)»
υποβάλλουν «Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του οικονομικού
έτους 2013 (εισοδήματα 2012)».

Οι Προθεσμίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και των
δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων στο ΤΕΕ, αρχίζουν με τη δημοσίευση της
παρούσας στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr και λήγουν:
i.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής: έως και 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.

ii.

Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΤΕΕ: έως και 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.

Δ.

Τα Κριτήρια Επιλογής και η Μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο κεφ. 2.3 της αρχικής Πρόσκλησης, στο οποίο όπου αναφέρεται το
κριτήριο «Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου για το οικονομικό
έτος 2012 [εισοδήματα 2011]» αντικαθίσταται με το κριτήριο «Ετήσιο Φορολογητέο
Εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου για το οικονομικό έτος 2013 [εισοδήματα 2012]».

Ε.

Η Διαδικασία επιλογής - Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων θα γίνει σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο κεφ. 2.4, παρ. Α και Β της αρχικής Πρόσκλησης, ενώ η παρ. Γ του
ίδιου κεφ. 2.4 της αρχικής Πρόσκλησης «Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων»,
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λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει ήδη καταρτιστεί το «Μητρώο Ωφελουμένων»
της δράσης αντικαθίσταται με την εξής:
«Γ)

Κατάρτιση/Συμπλήρωση Μητρώου Ωφελουμένων

Το Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσας Β’ Πρόσκλησης συγκροτείται από το ΤΕΕ και
έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια
και ανά ομάδα ωφελουμένων (τεχνίτες & διπλ. μηχανικοί).
Στους συμπληρωματικούς αυτούς πίνακες αποτυπώνεται η τελική κατάταξη των
επιλεγέντων, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και του
ελέγχου των δικαιολογητικών, η δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης
από τα ήδη εγγεγραμμένα ΚΕΚ στο «Μητρώο ΚΕΚ» ανά Διοικητική Περιφέρεια και το
πλήθος των αιτήσεων των ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα
ωφελουμένων.
Οι συμπληρωματικοί
περιλαμβάνουν:

πίνακες

κατάταξης

του

Μητρώου

Ωφελουμένων

θα

i.

τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που δικαιούνται να λάβουν επιταγές
κατάρτισης μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των 4.900 ατόμων,
λαμβάνοντας ως βάση τους ήδη εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ωφελουμένων
κατά την έκδοση των συμπληρωματικών πινάκων.

ii.

τους επιλαχόντες, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 50% του αριθμού των
επιλεγέντων ωφελούμενων ανά Διοικητική Περιφέρεια, ομάδα ωφελουμένων
τεχνιτών και ειδικότητα διπλωματούχου μηχανικού.

Η γνωστοποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων στους ενδιαφερόμενους γίνεται
σύμφωνα με τους όρους του κεφ. 2.6 της παρούσας.»
4.

Υλοποίηση δράσης

Μετά τη δημοσιοποίηση των συμπληρωματικών πινάκων του «Μητρώου Ωφελουμένων»,
κάθε εγγεγραμμένος σε αυτό έχει την υποχρέωση να παραλάβει την προσωπική του
επιταγή κατάρτισης και να επιλέξει από το ήδη δημοσιευμένο «Μητρώο ΚΕΚ» στην ειδική
ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr το πρόγραμμα κατάρτισης και το ΚΕΚ που επιθυμεί,
με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα
προσωπικά του κριτήρια και μέσα στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας για την οποία έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από τα πιστοποιημένα στο ΘΠ «Επαγγέλματα Τεχνικά &
Μεταφορών» από το ΕΚΕΠΙΣ, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), που
περιλαμβάνονται στο «Μητρώο ΚΕΚ» που συγκροτήθηκε με τη με αρ. Α12/Σ31/2013 [ΑΔΑ:
ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ] Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, έχει δημοσιευτεί στην
ιστοσελίδα της δράσης http://www.voucher.gov.gr και δεν επηρεάζεται από την παρούσα
Β’ Πρόσκληση.
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Κάθε ΚΕΚ που είναι ήδη εγγεγραμμένο στο «Μητρώο ΚΕΚ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να
παράσχει στη Διοικητική Περιφέρεια που έχει εγγραφεί, τα προγράμματα κατάρτισης με τα
οποία έχει εγγραφεί στο «Μητρώο ΚΕΚ».
Κατά τα λοιπά, ως προς την υλοποίηση της δράσης, ισχύουν οι ίδιοι γενικοί και ειδικοί όροι
και προϋποθέσεις της με αρ. 711/10.01.2013 - ΑΔΑ ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η [αρχική αρ.
36888/01.10.2012 - ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ842-Θ0Ι] Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον
παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» (στις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου και στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης).
Το ΤΕΕ, κατά την υλοποίηση της δράσης θα συνεργαστεί με την ΕΥΕ/ΕΚΤ επίσης δικαιούχο
των ως άνω πράξεων, η οποία αναλαμβάνει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
πιστοποίηση της υλοποίησης της κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση).
Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής», επισυνάπτεται
στην παρούσα το πλήρες κείμενο της με αρ. 711/10.01.2013 - ΑΔΑ ΒΕΦΣ46Ψ842-Ω4Η
[αρχική αρ. 36888/01.10.2012 - ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ842-Θ0Ι] Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος [link 4].

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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