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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασµού για
την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε µε το
άρθρο 1 του Ν. 2434/96. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους
εργοδότες συµπεριλαµβανοµένων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., για τους
ασφαλισµένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕ∆,
συνεισπράττεται µε τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των
οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.
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Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελµατική
κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση
(παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ µε τη µε αριθµ 2013/39/21-12-2007 απόφασή της
κατήρτισε για το έτος 2008 ετήσιο πρόγραµµα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του
ΕΛΠΕΚΕ (0,45% του Λογαριασµού) που αφορά στα προγράµµατα κατάρτισης του
προσωπικού των δικαιούχων φορέων µε την ονοµασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2008»
και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2008».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
Στο πρόγραµµα µπορούν να λάβουν µέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις .και φορείς του
∆ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄
101), όπως ισχύει.
Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωµα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο
ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕ∆.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:
9 Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση για
τους εργαζόµενους σε αυτήν για το έτος 2008.
9 Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η µη χρηµατοδότηση της επιχείρησης από άλλο
πρόγραµµα του Ο.Α.Ε.∆. για τους εργαζόµενους που πρόκειται να καταρτιστούν,
εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ.
9 Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης τη µη συµµετοχή της επιχείρησης σε
πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
παρούσης απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης έως και την 20/12/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το έτος 2008, διαµορφώνεται ως εξής:
¾ Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το
έτος 2008, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό
αυτό.
¾ Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες
για κατάρτιση µικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2008.
¾ Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράµµατα κατάρτισης ή δεν εξάντλησαν την
εργοδοτική εισφορά (0,45%) το έτος 2007, µπορούν να µεταφέρουν και να
χρησιµοποιήσουν το ανάλογο ποσό στο έτος 2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Τα προγράµµατα κατάρτισης µπορούν να υλοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις σε
κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς φορείς.
Οι χώροι υλοποίησης των προγραµµάτων κατάρτισης πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Να έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη µε τον αριθµό των καταρτιζοµένων.
Να µην είναι υπόγειοι.
Να διαθέτουν καλό αερισµό.
Να έχουν επαρκή χώρο διαλείµµατος.
Να διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισµό κ.λ.π.
Να διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

Όταν το θεωρητικό µέρος ενός προγράµµατος κατάρτισης υλοποιείται εντός της
επιχείρησης, πρέπει να γίνεται σε χώρους ανεξάρτητους των εργασιακών θέσεων
των καταρτιζοµένων, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008
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2. Η κατάρτιση µπορεί να πραγµατοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας.
3. Κάθε πρόγραµµα κατάρτισης µπορεί να είναι εξ΄ ολοκλήρου θεωρητικό, ή θεωρητικό
και πρακτικό µαζί.
Το θεωρητικό µέρος του προγράµµατος πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 70% του
συνόλου των ωρών κατάρτισης, ενώ το πρακτικό µέρος δεν πρέπει να υπερβαίνει το
30% του συνόλου των ωρών.
Το πρόγραµµα κατάρτισης δεν µπορεί να περιλαµβάνει µόνο πρακτικό µέρος.
4. Η κατάρτιση σε ότι αφορά τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό µέρος δεν µπορεί
να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ (8) διδακτικές ώρες ηµερησίως.
5. Η ηµερήσια κατάρτιση ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι την 22:00 ώρα.
6. ∆εν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσηµες αργίες.
7. Για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης δηλώνεται ένας µόνο τόπος υλοποίησης αυτού.
8. Όταν το πρόγραµµα κατάρτισης υλοποιείται εντός της επιχείρησης, το θεωρητικό
µέρος δύναται να υλοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας των καταρτιζοµένων,
οι οποίοι πρέπει να είναι οπωσδήποτε απαλλαγµένοι από τα εργασιακά τους
καθήκοντα.
9. Όταν στο πρόγραµµα κατάρτισης προβλέπεται πρακτική άσκηση, αυτή γίνεται εντός
ή εκτός ωραρίου εργασίας των καταρτιζοµένων και εντός ή εκτός παραγωγικής
διαδικασίας πάντα µε την παρουσία εκπαιδευτή.
10. Μετά από κάθε εκπαιδευτική ώρα (45’) ή µετά από κάθε δύο συνεχόµενες
εκπαιδευτικές ώρες (90’) πρέπει να γίνεται διάλειµµα δεκαπέντε λεπτών (15’). Όταν η
ηµερήσια διάρκεια της κατάρτισης ξεπερνά τις τέσσερις (4) εκπαιδευτικές ώρες, όπως
αυτές ορίζονται παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα ενός διαλείµµατος µέχρι µία (1)
ώρα.
11. Κατά τη διδασκαλία κάθε θεµατικής ενότητας η οποία περιλαµβάνει εργαστηριακές
ασκήσεις χρήσης Η/Υ, είναι δυνατόν να συµµετέχει και δεύτερος εκπαιδευτής όταν ο
αριθµός των καταρτιζοµένων ξεπερνά τους 15.
12. Η θεµατολογία των προγραµµάτων κατάρτισης και το περιεχόµενό τους, πρέπει να
είναι σε άµεση σχέση µε το αντικείµενο της απασχόλησης των εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις, καθώς και µε το επίπεδο των γνώσεών τους.
13. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι καταρτιζόµενοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του
εργαζόµενου στη συγκεκριµένη επιχείρηση.
Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόµενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89)
µπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστηµα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν
λειτουργούν.
14. ∆εν είναι δυνατή η συµµετοχή του ίδιου εργαζοµένου σε περισσότερα των δύο (2)
προγραµµάτων κατάρτισης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους της κατάρτισης.
Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008
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∆εν λογίζεται ως συµµετοχή εργαζοµένου σε πρόγραµµα κατάρτισης, η περίπτωση
ακύρωσης προγράµµατος από την επιχείρηση.
15. Ο αριθµός των καταρτιζοµένων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους τριάντα πέντε (35). Αυτό ισχύει και για τα προγράµµατα κατάρτισης που
υλοποιούνται µέσω εκπαιδευτικού φορέα και συµµετέχουν σ΄ αυτά περισσότερες της
µιας επιχειρήσεις (ενιαία προγράµµατα).
16. Για προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός της επιχείρησης, δύναται να
οριστεί ένας υπάλληλος της επιχείρησης ανά πρόγραµµα, ως γραµµατειακή
υποστήριξη για όσο διάστηµα διαρκεί η υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος.
17. ∆εν υπάρχει περιορισµός σε ότι αφορά:
το κατώτατο όριο στον αριθµό των συµµετεχόντων ανά πρόγραµµα κατάρτισης.
τον αριθµό των ωρών κατάρτισης, αρκεί η υλοποίηση του προγράµµατος να
ολοκληρωθεί µέχρι την 20/12/2008.
18. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης, ο αριθµός των ατόµων
που θα καταρτισθούν, δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 50% του αριθµού των
ατόµων που έχει δηλωθεί στην αρχική πρόταση της επιχείρησης.
19. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόµενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του
συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν δηλωθεί γι΄ αυτόν στην αίτηση υλοποίησης
προγράµµατος. Ειδικά για καταρτιζόµενους που είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες το
ποσοστό των απουσιών αυξάνεται στο 20%.
Ο παραπάνω αριθµός των απουσιών δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αιτιολογία για
την περικοπή ή την ακύρωση ηµερών της υλοποίησης του ωρολογίου προγράµµατος
εκτός της περίπτωσης συµµετοχής ενός (1) µόνο καταρτιζόµενου από µία επιχείρηση.
20. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) ανά καταρτιζόµενο υπολογίζεται ως εξής:

Μ.Ω.Κ. = (Συνολικό κόστος προγράµµατος κατάρτισης)
(αριθµός καταρτιζοµένων Χ αριθµός πραγµατοποιηθεισών
εκπαιδευτικών ωρών κατάρτισης).
Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως εξής :
Α. Για τα προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται µέσω εκπαιδευτικού
φορέα ή µε εξωτερικούς εκπαιδευτές το Μ.Ω.Κ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
τριάντα τρία (33) ευρώ.
Η αµοιβή των εξωτερικών εκπαιδευτών που χρησιµοποιεί η επιχείρηση, καταβάλλεται
είτε µε ∆ίγραµµη είτε µε Τραπεζική επιταγή είτε µε κατάθεση του ποσού σε
Τραπεζικό Λογαριασµό του δικαιούχου.
Β. Για τα προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται µε εσωτερικούς
εκπαιδευτές το κόστος διαµορφώνεται ως εξής :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Έως
Έως

3 καταρτιζόµενοι στο τµήµα
6 καταρτιζόµενοι στο τµήµα
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Μ.Ω.Κ (Ευρώ)
33
25
7

Έως 10 καταρτιζόµενοι στο τµήµα
Έως 15 καταρτιζόµενοι στο τµήµα
Έως 35 καταρτιζόµενοι στο τµήµα

19
16
14

21. Α. Σε ότι αφορά τους καταρτιζόµενους και τη γραµµατειακή υποστήριξη, στη
περίπτωση που η επιχείρηση κάνει χρήση εργαζόµενου ως γραµµατειακή υποστήριξη,
ισχύουν τα παρακάτω:
¾ Για προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας,
εντός ή εκτός ορίων νοµού που εργάζεται ο καταρτιζόµενος, η καταβολή
ωριαίας αµοιβής είναι υποχρεωτική. Η αµοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό
των πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και συµπληρώνεται για το λόγο
αυτό το ανάλογο πεδίο.
¾ Για προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας
δικαιολογείται ως δαπάνη του προγράµµατος ποσό ίσο µε το ωροµίσθιο
του καταρτιζόµενου, ανά ώρα κατάρτισης και συµπληρώνεται για το λόγο
αυτό το ανάλογο πεδίο.
Β. Σε περίπτωση που η επιχείρηση κάνει χρήση εσωτερικού εκπαιδευτή η
καταβολή ωριαίας αµοιβής είναι προαιρετική και ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε
(15) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.
Γ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση καταρτίσει άτοµα µε ειδικές ανάγκες όπως
ορίζονται από το Ν.2643/98 άρθρο 1 εδ.β ισχύουν τα εξής:
Για προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας η
καταβολή ωριαίας αµοιβής είναι υποχρεωτική. Η αµοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό
των επτά (7) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και συµπληρώνεται για το λόγο αυτό το
ανάλογο πεδίο.
Σε αυτή τη περίπτωση το Μ.Ω.Κ αυξάνεται κατά δύο (2) ευρώ.
Η καταβολή της ωριαίας αµοιβής είτε στους καταρτιζόµενους, είτε στους εσωτερικούς
εκπαιδευτές, είτε στο άτοµο που απασχολήθηκε ως γραµµατειακή υποστήριξη, είτε
στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πρέπει να µπορεί να αποδειχθεί όταν ζητηθεί.
Η παραπάνω καταβολή στους δικαιούχους γίνεται:
1. είτε µε δίγραµµη επιταγή
2. είτε µε τραπεζική επιταγή
3. είτε µε κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου
Η καταβολή της ωριαίας αµοιβής αποτελεί µέρος των συνολικών εξόδων του
προγράµµατος και πρέπει να γίνεται µε την ολοκλήρωση της υλοποίησης του
προγράµµατος και οπωσδήποτε πριν την εκτέλεση της εντολής «Αποπληρωµή
Προγράµµατος Κατάρτισης».
Εάν αποδειχτεί ότι η επιχείρηση δεν κατέβαλε την παραπάνω δαπάνη, τότε ο ΟΑΕ∆
σύµφωνα µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2434/1996,
επιβάλλει ως ποινή:
¾ την µη αποπληρωµή αυτού του προγράµµατος κατάρτισης και
¾ την επιστροφή προκαταβολής που πιθανόν της έχει αποδοθεί.

Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008
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Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ, µε
απόφασή της και ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης µπορεί να
επιβάλει στην επιχείρηση:
¾ την µη αποπληρωµή όλων των προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποίησε η
επιχείρηση το έτος 2008 και την επιστροφή προκαταβολών που πιθανόν της έχουν
αποδοθεί.
¾ ποινή αποκλεισµού από τα προγράµµατα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3
χρόνια
22. ∆εν επιτρέπονται αλλαγές στα παρακάτω στοιχεία του προγράµµατος:
a. Στον τίτλο του προγράµµατος
b. Στο σύνολο ωρών κατάρτισης
c. Στον τόπο υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης
d. Στους καταρτιζόµενους όπως αυτοί έχουν δηλωθεί αρχικά
23. Παρέχεται η δυνατότητα για κάθε εκπαιδευτή που ορίζεται από την επιχείρηση,
ορισµού µέχρι δύο αναπληρωτών αυτού. Αντικατάσταση εκπαιδευτή, σε περίπτωση
κωλύµατος, είναι δυνατή µόνο από τους αναπληρωτές που έχουν οριστεί γι΄ αυτόν .
24. Για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στις ηµεροµηνίες ή στις ώρες διεξαγωγής του
προγράµµατος, οι επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράµµατα κατάρτισης ή έχουν
αναθέσει την υλοποίησή τους σε Εκπαιδευτικούς Φορείς, υποχρεούνται να
ενηµερώνουν µέσω διαδικτύου (Π.Σ.) τον ΟΑΕ∆. Στην περίπτωση που υπάρχει
αντικειµενική αδυναµία της επιχείρησης να ενηµερώσει η ίδια (π.χ. επειδή το
πρόγραµµα υλοποιείται εκτός ωραρίου λειτουργίας της), η ενηµέρωση µπορεί να
γίνεται από τον Εκπαιδευτικό Φορέα. Επισηµαίνουµε ότι οι παραπάνω αλλαγές
µπορούν να πραγµατοποιηθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος και µέχρι δεκαπέντε (15) λεπτά µετά την έναρξη του ηµερήσιου
προγράµµατος κατάρτισης. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές
υλοποίησης, ορίζεται συγχρόνως µε την ακύρωση και απέχει τουλάχιστον πέντε (5)
ηµέρες από την ηµεροµηνία αναβολής
Την ευθύνη για τις αλλαγές και για την ενηµέρωση ή µη της αρµόδιας Υπηρεσίας
του ΟΑΕ∆ µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος του ΛΑΕΚ, φέρει η επιχείρηση.
25. Η επιχείρηση έχει δικαίωµα να ακυρώσει, όλο το πρόγραµµα κατάρτισης
διαδικτύου οποτεδήποτε επιθυµεί µε συνέπεια τη µη αποπληρωµή αυτού.

µέσω

26. ∆ε χρηµατοδοτούνται από το Λ.Α.Ε.Κ. προγράµµατα :
δι’ αλληλογραφίας
που αποτελούν τµήµα προγράµµατος δι’
αλληλογραφίας
που πραγµατοποιούνται εντός µεταφορικών µέσων
µε µεθόδους εξ’ αποστάσεως κατάρτισης
που πραγµατοποιούνται κατ’ οίκον.
των οποίων µέρος τους περιλαµβάνει εκπαιδευτικό
ταξίδι
των οποίων η δοµή δεν µπορεί να είναι συµβατή µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
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ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωµής των προγραµµάτων
κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά µέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόµβο του
ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
2. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραµµάτων µπορεί να γίνεται
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης του
προγράµµατος.
3. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να τηρούν φυσικό αρχείο µε όλα τα
προβλεπόµενα στη παρούσα απόφαση δικαιολογητικά. Στο φυσικό αρχείο
τηρούνται επίσης εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και
καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο τριών
(3) ετών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις και είναι στη
διάθεση του ΟΑΕ∆ εφόσον ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.
Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος στο φυσικό αρχείο προγράµµατος κατάρτισης που
υλοποίησε η επιχείρηση ή η επιχείρηση κληθεί να προσκοµίσει το φυσικό της αρχείο
και αυτό είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει διαφορετικά
στοιχεία µέσω του διαδικτύου, είτε αυτό είναι ελλιπές, τότε ο ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τη
διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.2434/1996,
επιβάλει ως ποινή:
¾ την µη αποπληρωµή αυτού του προγράµµατος κατάρτισης και
¾ την επιστροφή προκαταβολής που πιθανόν της έχει αποδοθεί.
Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ,
µε απόφασή της και ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης µπορεί
να επιβάλει στην επιχείρηση:
¾ την µη αποπληρωµή όλων των προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποίησε η
επιχείρηση το έτος 2008 και την επιστροφή προκαταβολών που πιθανόν της έχουν
αποδοθεί.
¾ ποινή αποκλεισµού από τα προγράµµατα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3
χρόνια.
4. Ο ΟΑΕ∆ τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε επιχείρηση, στον οποίο περιέχονται
όλα τα προγράµµατα και οι σχετικές πληροφορίες που αυτή υπέβαλε.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
¾ Η συµπλήρωση όλων των ηλεκτρονικών πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και
υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει.
¾ Σε περίπτωση καταχώρησης ηλεκτρονικά από την επιχείρηση ελλιπών ή
ανακριβών στοιχείων που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράµµατος
κατάρτισης ή στο ΚΠΑ που ανήκει ο τόπος υλοποίησης, το συγκεκριµένο
πρόγραµµα θεωρείται ΑΚΥΡΟ και δεν αποπληρώνεται.
Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008
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¾ Η συµµετοχή των εργαζοµένων της επιχείρησης στο πρόγραµµα κατάρτισης
ταυτόχρονα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης ότι εργάζονται στην
επιχείρηση κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης και καταβάλλεται γι αυτούς
η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,45%.
¾ Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι εποχική (άρθρο 24 του νόµου 1836/89) και η
κατάρτιση υλοποιείται κατά το χρονικό διάστηµα που η επιχείρηση δε λειτουργεί,
τότε
πρέπει να διατηρεί στο φυσικό της αρχείο για καθένα από τους
καταρτιζόµενους ή τους εσωτερικούς εκπαιδευτές, τη σύµβαση εργασίας για την
περίοδο εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης.
¾ Το ηµερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράµµατος κατάρτισης δηµιουργείται
αυτόµατα από το σύστηµα µε βάση τα όσα έχει δηλώσει η επιχείρηση η οποία
µέχρι και δέκα πέντε (15) λεπτά µετά την προβλεπόµενη έναρξη του
προγράµµατος κατάρτισης, υποχρεούται να καταχωρήσει τις απουσίες των
καταρτιζοµένων. Για κάθε ηµέρα κατάρτισης η εκτύπωση και η τήρηση στο
φυσικό αρχείο του ηµερήσιου απουσιολογίου, είναι υποχρεωτική.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Όσοι επιθυµούν να διδάξουν σε προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο µητρώο των εισηγητών του ΟΑΕ∆ και να
προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρµόδια Υπηρεσία του
ΟΑΕ∆.
Κανένας εισηγητής δεν µπορεί διδάξει σε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ αν
προηγουµένως δεν έχει λάβει τον Αριθµό Μητρώου Εισηγητή από τον ΟΑΕ∆.
Οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να έχουν:
•

Πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ή ισότιµο
τίτλο σπουδών του οποίου η κτήση έγινε στην αλλοδαπή και έχει αναγνωριστεί από
τις αρµόδιες αρχές.
• Πτυχίο ΙΕΚ πιστοποιηµένο από τον ΟΕΕΚ
• Πτυχίο ΤΕΕ Β΄Κύκλου, ΤΕΛ ή Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιµου τίτλου
σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ
• Πτυχίο ΤΕΕ Α΄ Κύκλου ή ΤΕΣ ή ισότιµου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από
τον ΟΕΕΚ ή
• Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιµου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται
από τον ΟΕΕΚ
• Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και να έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα
κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών στο γνωστικό
αντικείµενο
κατάρτισης που θα διδάξουν.
Η παρακολούθηση προγράµµατος κατάρτισης βεβαιώνεται από Φορέα Κατάρτισης του
∆ηµοσίου ή από πιστοποιηµένο Φορέα Κατάρτισης όπου αναγράφεται ο Αριθµός
Μητρώου Πιστοποίησης ή από Φορέα Κατάρτισης χωρίς πιστοποίηση όπου αναγράφεται
ο αριθµός έγκρισης του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης.
Σε περίπτωση που το πρόγραµµα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές µε ιδιαίτερη
εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος µε το
αντικείµενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκοµίσουν
εναλλακτικά:
Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008
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•
•

βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριµένος πτυχιούχος έχει
διδαχθεί αντίστοιχο µάθηµα µε αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής ή
βεβαίωση παρακολούθησης προγράµµατος κατάρτισης τουλάχιστον πενήντα (50)
ωρών στο γνωστικό αντικείµενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση
τριετούς τουλάχιστον επαγγελµατικής ή διδακτικής εµπειρίας στο αντικείµενο αυτό.

Ειδικά:
• για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης
ειδικότητας γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
• για τη διδασκαλία αντικειµένων της πληροφορικής εκτός από πτυχίο της
αντίστοιχης ειδικότητας, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές πληροφορικής από φορείς πιστοποίησης
εγκεκριµένους από τον ΟΕΕΚ.
Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείµενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, προσκοµίζουν µόνο τη σχετική
βεβαίωση πιστοποίησης.
∆εν υποχρεούνται να προσκοµίσουν τίτλο σπουδών ή βιογραφικό σηµείωµα οι καθηγητές
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.). Στη
περίπτωση αυτή η επιχείρηση ή ο Φορέας Κατάρτισης προσκοµίζει βεβαίωση από τη
Γραµµατεία του αντίστοιχου Ιδρύµατος, όπου βεβαιώνεται η ιδιότητα του καθηγητή στο
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό Ίδρυµα καθώς και το αντικείµενο το οποίο διδάσκει.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η µετάκληση από το εξωτερικό
εισηγητών µε σπουδές σε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, για
να διδάξουν σε προγράµµατα κατάρτισης µε εξειδικευµένες και υψηλού γνωστικού
αντικειµένου απαιτήσεις και δεν είναι δυνατή η προσκόµιση επικυρωµένου τίτλου
σπουδών, µπορεί εναλλακτικά να προσκοµίζεται το βιογραφικό τους σηµείωµα µαζί µε
συνοδευτικό έγγραφο της επιχείρησης ή του φορέα κατάρτισης που τους προσκαλεί,
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ειδικά τους προσόντα και η αναγκαιότητα της
πρόσκλησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με τη µε αριθµ. 2/34255/0022/7-6-01 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονοµικών-Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και µε τη µε
αριθµ. Β118616/13-7-01 απόφαση του ∆ιοικητή ΟΑΕ∆, καθορίζονται η διαδικασία, τα
όργανα, και οι κατηγορίες των ελέγχων, σχετικά µε την διενέργεια ελέγχων σε
προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης.
Ο Ο.Α.Ε.∆. µέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, ελέγχει την υλοποίηση κάθε
προγράµµατος κατάρτισης.
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Σε κάθε πρόγραµµα κατάρτισης πραγµατοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα µε τη
διάρκεια του προγράµµατος.
Με ευθύνη της επιχείρησης και του φορέα υλοποίησης πρέπει να παρέχεται κάθε
διευκόλυνση προς τους ελεγκτές ώστε να έχουν µεταβεί στην αίθουσα υλοποίησης του
προγράµµατος εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευσή τους.
Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕ∆ στον τόπο
υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης .
Η επιχείρηση (ή ο φορέας ) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράµµατος υποχρεωτικά
έχει στο χώρο διδασκαλίας ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο και
δυνατότητα εκτύπωσης εντός των δοµών που γίνεται η κατάρτιση.
Σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής µε
σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους, ευθύνη του ΟΑΕ∆ ή της ∆ΕΗ δεν
είναι διαθέσιµη η ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆, τότε και µόνο τότε το αποτέλεσµα του επιτόπιου
ελέγχου καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστηµα το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών
µε ευθύνη του ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ενηµερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα
του προγράµµατος της επιχείρησης ως προς το αποτέλεσµα, την ηµεροµηνία και την ώρα
του ελέγχου.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζοµένων που δεν
έχουν δηλωθεί σχετικά, µέχρι και δέκα πέντε (15΄) λεπτά µετά την προβλεπόµενη έναρξη
του προγράµµατος κατάρτισης τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριµένοι καταρτιζόµενοι
απουσίαζαν και από όλες τις ηµέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.
Επίσης πραγµατοποιούνται έλεγχοι ως προς την τήρηση όλων των προβλεπόµενων από
την εγκύκλιο εκτυπώσεων και παραστατικών στο φυσικό αρχείο. Η επιχείρηση οφείλει να
ορίσει Υπεύθυνο Υλοποίησης των προγραµµάτων ΛΑΕΚ το όνοµα του οποίου
καταχωρείται στην ηλεκτρονική καρτέλα µε τα στοιχεία της επιχείρησης. Την ευθύνη της
τήρησης του φυσικού αρχείου φέρει ο παραπάνω Υπεύθυνος, ο οποίος οφείλει να το τηρεί
στο χώρο εργασίας του. Ο οριζόµενος ως Υπεύθυνος Υλοποίησης προγραµµάτων ΛΑΕΚ
για κάθε επιχείρηση είναι τακτικός υπάλληλός αυτής.
Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου
η επιχείρηση µπορεί να υποβάλει ένσταση
αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία του
ελέγχου.
Η αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ µε εισήγησή της θέτει υπόψη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης
ΛΑΕΚ την ένσταση για τη λήψη σχετικής απόφασης και η επιχείρηση ενηµερώνεται
ηλεκτρονικά για το αποτέλεσµα της ένστασης.
Το πρόγραµµα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί ότι:
¾ Απουσιάζουν όλοι οι καταρτιζόµενοι ή σε κάθε περίπτωση ποσοστό άνω του 50%
του αριθµού αυτών που η επιχείρηση έχει δηλώσει.
Στη περίπτωση συµµετοχής στο πρόγραµµα κατάρτισης ενός (1) µόνο καταρτιζόµενου
από µια επιχείρηση, ο έλεγχος είναι αρνητικός µόνο εάν δεν έχει καταχωρηθεί η
απουσία του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρούσα.
Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008
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¾ Απουσιάζει ο εκπαιδευτής ή σε περίπτωση κωλύµατος αυτού οι αναπληρωτές του .
¾ Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραµµα.
¾ Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από τριάντα πέντε (35) άτοµα, εκτός
του ή των εκπαιδευτών
¾ Το πρακτικό µέρος του προγράµµατος κατάρτισης γίνεται χωρίς τη παρουσία
εκπαιδευτή.
¾ Το θεωρητικό µέρος της κατάρτισης δεν γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους
που πληρούν τις προδιαγραφές της εγκυκλίου, εκτός των θέσεων εργασίας των
καταρτιζοµένων
¾ ∆εν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες
διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να µεταβούν στο χώρο της κατάρτισης εντός δέκα
(10) λεπτών από την προσέλευσή τους.
¾ Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραµµα δεν έχει τις απαιτούµενες προδιαγραφές.
¾ ∆εν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής µε σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα
εκτύπωσης εντός των δοµών που γίνεται η κατάρτιση.
¾ ∆εν εντοπίστηκε ο χώρος υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης λόγω ελλιπών
ή ανακριβών στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Σε περίπτωση που το κόστος των προγραµµάτων κατάρτισης που επιθυµεί να
αποπληρωθεί η επιχείρηση είναι:
¾
µικρότερο ή ίσο µε το υπόλοιπο πιστούµενο ποσό του έτους 2007, όπως
αυτό προκύπτει από την απόφαση αποπληρωµής του ΟΑΕ∆, τότε
αποπληρώνεται άµεσα το 100% του ποσού αυτού.
¾

µεγαλύτερο από το υπόλοιπο πιστούµενο ποσό του έτους 2007, τότε η
επιχείρηση λαµβάνει άµεσα το 100% του πιστούµενου ποσού του 2007 και
επιπλέον το 50% του υπολοίπου ποσού των δαπανών του προγράµµατος
κατάρτισης.

Το τελικό ποσό αποπληρωµής των προγραµµάτων κατάρτισης καταβάλλεται στην
επιχείρηση µετά την πιστοποίηση της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από το ΙΚΑ στον
ΟΑΕ∆.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η επιχείρηση:
1. Καταχωρεί ηλεκτρονικά όλες τις δαπάνες που αφορούν τα προγράµµατα κατάρτισης
που υλοποίησε το έτος 2008.
2. Προσκοµίζει ως φυσικό αρχείο, στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆, διαβιβαστικό
έγγραφο-αίτηση αποπληρωµής της επιχείρησης µε συνηµµένα τα αντίγραφα των
Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008
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παραστατικών δαπανών όλων των προγραµµάτων κατάρτισης ανά κατηγορία δαπάνης και
ανά πρόγραµµα.
Για δαπάνες που αφορούν ωριαία αποζηµίωση καταρτιζοµένων, εσωτερικών εκπαιδευτών
και ατόµου που απασχολήθηκε για την γραµµατειακή υποστήριξη του προγράµµατος, η
επιχείρηση προσκοµίζει δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι οι
καταρτιζόµενοι είναι εργαζόµενοι στην επιχείρηση, ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα
κατάρτισης και τους κατεβλήθη η προβλεπόµενη αµοιβή σύµφωνα µε τους όρους του
προγράµµατος. Επίσης θα αναγράφεται ότι οι φωτοτυπίες των τιµολογίων είναι γνήσια
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η επιχείρηση αποστέλλει το φυσικό αρχείο αποπληρωµής στο πρωτόκολλο της ∆ιοίκησης
ΟΑΕ∆, 1ος όροφος, γραφείο 137 (Εθνικής Αντίστασης 8 – Άλιµος)
Η επιχείρηση πρέπει να έχει στη κατοχή της και να τηρεί στο φυσικό της αρχείο σε
φωτοαντίγραφα όλα τα αναγκαία παραστατικά κόστους του προγράµµατος τα οποία
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση άλλων προγραµµάτων
κατάρτισης.

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45%

ΚΑΘΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΙΑΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Στα προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας καθώς
και εκτός των ορίων Νοµού, το κόστος ανά ώρα κατάρτισης είναι επιλέξιµη δαπάνη.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ Η ΦΟΡΕΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης, το κόστος του εκπαιδευτικού φορέα ή των εξωτερικών
εκπαιδευτών, δικαιολογείται είτε µε δελτίο παροχής υπηρεσιών είτε µε τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών που αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση.
Τα παραστατικά αυτής της δαπάνης, πρέπει να µην έχουν εκδοθεί µετά το τέλος της
διαχειριστικής περιόδου τόσο της επιχείρησης που παρασχέθηκε η υπηρεσία όσο και του
φορέα που παρείχε την κατάρτιση. (άρθρο 12 παρ 14 Κ.Β.Σ).
Στο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών Εκπαιδευτή ή Εκπαιδευτικού Φορέα αναφέρονται τα
στοιχεία του προγράµµατος κατάρτισης για το οποίο έχει εκδοθεί, καθώς και η ανάλυση
της δαπάνης (ηµεροµηνία έναρξης-λήξης του προγράµµατος, ονοµατεπώνυµο και αµοιβή
εκπαιδευτή, ώρες διδασκαλίας, αριθµός επιταγής ή τραπεζικού λογαριασµού).
Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση χρησιµοποίησε εξωτερικούς Εκπαιδευτές οι οποίοι δεν
έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη της αµοιβής τους
γίνεται δεκτή εφ’ όσον η επιχείρηση εκδώσει απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης γι’
Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008
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αυτούς, παράλληλα µε το αντίστοιχο παραστατικό απόδοσης του αναλογούντος φόρου,
στο οποίο υπάρχει ανάλογη περιγραφή όπως στο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά το κόστος της κατάρτισης, δεν
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που τυχόν αναγράφεται στο τιµολόγιο ή δελτίο παροχής
υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την απόδοση Φ.Π.Α.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γίνονται δεκτά τιµολόγια ή νόµιµες αποδείξεις ή ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών που
αφορούν αποκλειστικά δαπάνες του προγράµµατος κατάρτισης για έξοδα διατροφής,
διαµονής και µετακίνησης.
Οι ηµεροµηνίες των παραστατικών αυτών πρέπει να συµβαδίζουν µε το χρονικό διάστηµα
του προγράµµατος.
Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά στις δαπάνες του
προγράµµατος, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιµολόγια ή νόµιµες
αποδείξεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
Στα γενικά έξοδα συµπεριλαµβάνονται δαπάνες για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, υλικά
κατάρτισης, µίσθωση αιθουσών διδασκαλίας κ.λ.π. και το σύνολο της δαπάνης αυτής, δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνόλου των δαπανών της κατάρτισης.
∆ε γίνονται δεκτές δαπάνες για πάγια στοιχεία, που σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία
υπάγονται σε απόσβεση (αγορά γραφείων, P.C. κτλ).
Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά στα γενικά έξοδα δεν
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναγράφεται στα τιµολόγια ή νόµιµες αποδείξεις.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Μετά τον έλεγχο των παραστατικών του φυσικού αρχείου που έχει αποστείλει η
επιχείρηση στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ και τη διασταύρωση µε τα στοιχεία που
έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστηµα, η επιχείρηση προσκοµίζει:
¾
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (όπου απαιτείται)
¾
τιµολόγιο είσπραξης προς τον ΟΑΕ∆.
Η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα προσκοµίζονται κάθε φορά στον ΟΑΕ∆,
αφού υπολογιστεί το συνολικό ποσό που έχει ήδη λάβει η επιχείρηση µέχρι την
ηµεροµηνία της συγκεκριµένης αιτούµενης αποπληρωµής.
Το δικαιούµενο ποσό επιστρέφεται στην επιχείρηση µε κατάθεση στον Τραπεζικό
Λογαριασµό της επιχείρησης. Το ποσό της προµήθειας της Τράπεζας βαρύνει το
δικαιούχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008
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Για τα προγράµµατα κατάρτισης που υλοποιούνται στο εξωτερικό επιπλέον των
προβλεπόµενων στην παρούσα όρων υλοποίησης ισχύουν και τα παρακάτω:
1. Η ηλεκτρονική υποβολή προγράµµατος κατάρτισης στο εξωτερικό, για χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) γίνεται δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την
έναρξη του και για χώρες εκτός Ε.Ε. είκοσι πέντε (25) ηµερολογιακές ηµέρες.
2. Η επιχείρηση µετά την ηλεκτρονική υποβολή του προγράµµατος και για την τελική
έγκριση υλοποίησης αυτού προσκοµίζει στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆
(∆ιοίκηση, ∆/νση Α3, Γραφείο ΛΑΕΚ) τα, παρακάτω:
 Eπιστολή του Φορέα Υλοποίησης του προγράµµατος
 Νόµιµο πιστοποιητικό ίδρυσης του εκπαιδευτικού φορέα που έχει αναλάβει
την κατάρτιση. Εξαιρούνται τα πανεπιστήµια και τα αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα των χωρών µελών της Ε.Ε. καθώς και τα κρατικά πανεπιστήµια των
χωρών εκτός Ε.Ε.
 Τίτλους σπουδών ή βιογραφικά σηµειώµατα των εκπαιδευτών
τα οποία θα συνοδεύονται και από µετάφραση στα ελληνικά
Ο ΟΑΕ∆ προβαίνει σε έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και στη συνέχεια
εγκρίνει ή απορρίπτει την υλοποίηση του προγράµµατος ενηµερώνοντας το
Π.Σ. σχετικά.
3. Η επιχείρηση δηλώνει την Αρχή που εποπτεύει τον Εκπαιδευτικό Φορέα του
εξωτερικού που υλοποιεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης, προκειµένου να
ζητηθεί από τον ΟΑΕ∆ η συνδροµή του για τη διενέργεια ελέγχου.
4. Η διάρκεια ενός προγράµµατος κατάρτισης στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων
των ηµερών ταξιδιού δε µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ,
µετά από σχετικό αίτηµα της επιχείρησης το οποίο υποβάλλεται εγγράφως ή
ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες
πριν την έναρξη του προγράµµατος, δύναται να υπάρξει υπέρβαση του ορίου των
δεκαπέντε (15) ηµερών.
5. Μέσω του ηλεκτρονικού κόµβου του ΛΑΕΚ είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική
καταχώρηση των απουσιών των καταρτιζοµένων για κάθε ηµέρα κατάρτισης
(όπως ακριβώς και στα προγράµµατα εσωτερικού) και η τήρηση στο φυσικό
αρχείο της επιχείρησης των αντίστοιχων εκτυπώσεων.
6. Μία επιχείρηση δύναται να υλοποιήσει προγράµµατα κατάρτισης στο εξωτερικό, το
συνολικό κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού ποσού
εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% που δικαιούται το τρέχον έτος.
7. Για τα προγράµµατα που υλοποιούνται στο εξωτερικό το Μέσο Ωριαίο Κόστος
Μ.Ω.Κ διαµορφώνεται ως εξής :
Πλήθος καταρτιζοµένων
Έως
Έως

7 καταρτιζόµενοι στο τµήµα
14 καταρτιζόµενοι στο τµήµα

Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2008

Μ.Ω.Κ (Ευρώ)
110
90
17

Έως 21 καταρτιζόµενοι στο τµήµα
80
Έως 28 καταρτιζόµενοι στο τµήµα
70
Έως 35 καταρτιζόµενοι στο τµήµα
65
Το «πλήθος καταρτιζοµένων» αφορά στο συνολικό αριθµό των καταρτιζοµένων σ’
ένα πρόγραµµα όλων των συµµετεχόντων επιχειρήσεων δικαιούχων ΛΑΕΚ 0,45
8. Ο ΟΑΕ∆ ελέγχει τα προγράµµατα εξωτερικού είτε σε συνεργασία µε τους
αντίστοιχους Οργανισµούς των χωρών που υλοποιούνται τα προγράµµατα, είτε µε
αποστολή δικών του ελεγκτών.
9. Εάν ο έλεγχος σε προγράµµατα κατάρτισης του εξωτερικού χαρακτηριστεί
αρνητικός, τότε πέραν των προβλεπόµενων από την παρούσα ποινών:
¾ Η επιχείρηση καταβάλλει στο διπλάσιο τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των
ελεγκτών και σε κάθε περίπτωση ποσό όχι µικρότερο των 1.500,00 Ευρώ. Το
ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση από
την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45%
¾ Η επιχείρηση αποκλείεται από το δικαίωµα υλοποίησης προγραµµάτων
κατάρτισης ΛΑΕΚ στο εξωτερικό για 2 έτη
¾ Αποκλείεται για δύο έτη, η συνεργασία των δικαιούχων του προγράµµατος
ΛΑΕΚ 0,45%, µε τον Εκπαιδευτικό Φορέα που δέχτηκε αρνητικό έλεγχο σε
πρόγραµµα του εξωτερικού , για την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης στο
εξωτερικό.
10. Σε περίπτωση καταχώρησης από την επιχείρηση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων
που αφορούν στον εντοπισµό του τόπου υλοποίησης του προγράµµατος από τους
ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου, τότε το πρόγραµµα κατάρτισης απορρίπτεται
και δεν αποπληρώνεται.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΡΕΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
•
•
•

•

Εκτυπώσεις
των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων
στοιχείων για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
σε ειδικές διατάξεις.
Τίτλους σπουδών ή βιογραφικά σηµειώµατα των εκπαιδευτών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της επιχείρησης να συµπεριλάβει στο αρχείο της
τους τίτλους σπουδών ή τα βιογραφικά σηµειώµατα των εκπαιδευτών, θα
πρέπει ο φορέας της χώρας όπου υλοποιείται το πρόγραµµα κατάρτισης µε
επιστολή του να αναφέρει το ονοµατεπώνυµο τους και να βεβαιώνει ότι έχουν
τίτλο σπουδών ανάλογο µε το αντικείµενο της κατάρτισης.
Eπιστολή του Φορέα Υλοποίησης του προγράµµατος, στην οποία
αναφέρονται:
¾ η χώρα, η πόλη και η ακριβής διεύθυνση υλοποίησης του
προγράµµατος κατάρτισης.
¾ η χρονική διάρκεια, ο συνολικός αριθµός των ηµερών και των ωρών
του
προγράµµατος κατάρτισης για κάθε ένα από τους
καταρτιζόµενους.
¾ το ωρολόγιο πρόγραµµα
¾ η θεµατολογία της κατάρτισης.
¾ το κόστος της κατάρτισης
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¾

Νόµιµο πιστοποιητικό ίδρυσης του εκπαιδευτικού φορέα που
έχει αναλάβει την κατάρτιση. Εξαιρούνται τα πανεπιστήµια και
τα αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα των χωρών µελών της
Ε.Ε. καθώς και τα κρατικά πανεπιστήµια των χωρών εκτός Ε.Ε.

9
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΟΑΕ∆
•
•
•

•

Tο τιµολόγιο του Φορέα Υλοποίησης Κατάρτισης µε ανάλυση των
δαπανών κατάρτισης.
Η βεβαίωση αγοράς συναλλάγµατος (µόνο για χώρες µη µέλη της
Οικονοµικής Νοµισµατικής Ένωσης).
Η βεβαίωση του Φορέα Υλοποίησης Κατάρτισης, στην οποία
αναφέρονται:
¾ η χρονική διάρκεια της κατάρτισης,
¾ το σύνολο των ηµερών
¾ οι πραγµατοποιηθείσες ώρες κατάρτισης και
¾ ο αριθµός των καταρτιζοµένων που ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα.
Όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά µετακίνησης, διαµονής, διατροφής
¾
¾
¾
¾

εισιτήρια
κάρτες επιβίβασης (σε περίπτωση αεροπορικής µετακίνησης)
τιµολόγια ξενοδοχείων
αποδείξεις διατροφής.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά µεταφράζονται µε ευθύνη της επιχείρησης. Η
µετατροπή σε ευρώ της δαπάνης του προγράµµατος γίνεται σύµφωνα µε τη τιµή
συναλλάγµατος που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του κάθε δικαιολογητικού
δαπάνης.
Όλα τα παραπάνω η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να τα τηρεί για τρία (3) χρόνια
εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.
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