ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ:
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Α∆Α: 4ΑΛΘ4691Ω2-Γ5

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθµ.πρωτ: Β105810/14-02-2011
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
∆/ΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - A3
Τ.Θ. 77117/171510 Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΠΡΟΣ:
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΟΑΕ∆

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2010-11.
Σας κοινοποιούµε τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης εργαζοµένων σε
µικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2010-11, την εφαρµογή της οποίας έκανε αποδεκτή η Επιτροπή
∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ µε τη µε αριθµ. 1648/45/21-12-2010 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε µε τη µε αριθµ.
4201/39/21-10-2010 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1755/τεύχος Β΄/9-11-2010,
η οποία τροποποιήθηκε µε τη αριθµ. 56/2/11-1-2011 απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ, που
εγκρίθηκε µε τη µε αριθµ. 168/3/18-1-2011 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
201/τεύχος Β΄/11-2-2011.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Α3
∆.ΠΑΣΟΥΡΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Τµηµ/ρχης ∆/σης
Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. ∆ιοικητή
2. Γρ. κ.κ. Αντιπροέδρων
3. Γρ. κ.κ. Γενικών ∆/ντων
4. Γραµµατεία ∆ιοικητή
5. ∆/νση Α3
6. Λοιπές ∆/νσεις & Υπηρεσίες της
∆ιοίκησης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΗΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Α3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010-11.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ

ΜΙΚΡΕΣ

(ΦΕΚ 1755/τεύχος Β/΄9-11-2010 και ΦΕΚ 201/τεύχος Β΄/11-2-2011)

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού προκηρύσσει πρόγραµµα
κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2010-11 για εργαζόµενους επιχειρήσεων που απασχολούν
1-25 άτοµα.
Η κατανοµή της χρηµατοδότησης του προγράµµατος ανά Νοµό, οι δικαιούχοι
φορείς, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι όροι υλοποίησης των προγραµµάτων,
προσδιορίζονται στη µε αριθµ. Β105810/14-02-2011 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.∆.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Προγραµµάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) από 15/2/2011 έως και
31/03/2011.
Πληροφορίες είναι διαθέσιµες στο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων
Κατάρτισης ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010-2011.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζοµένων στις µικρές
επιχειρήσεις (1-25 εργαζόµενοι) η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ µε τις µε
αριθµό 1648/45/21-12-2010 , 56/2/11-1-2011 αποφάσεις
της εκπόνησε
πρόγραµµα
κατάρτισης
και
εκπαίδευσης
υλοποιούµενο
από
φορείς
εκπροσώπησης των εργοδοτών για µικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν
1 - 25 εργαζόµενους, µε τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010-11»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
• ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι :
1. οι οριζόµενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των
Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε την παρουσία δικαστικού
αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόµον διεξαγάγει τις
τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται
ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των µελών της εφορευτικής
επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθµό των ψηφισάντων µελών του φορέα
καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και
του νόµου.
2. για την εφαρµογή της παρούσας, οι επιστηµονικοί σύλλογοι των οποίων οι
επιχειρήσεις-µέλη απασχολούν από 1-25 άτοµα και δεν καλύπτονται από τους
δικαιούχους του σηµείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).
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Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συµπεριλάβουν στις προτάσεις τους µόνο
εργαζόµενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.
Στο ανωτέρω πρόγραµµα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συµµετέχουν και
εργαζόµενοι (ανεξάρτητοι):
• των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης
εργοδοτών ή
• των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυµούν τη συµµετοχή τους σε πρόγραµµα
κατάρτισης µέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
• το αντικείµενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό
εργοδότη
υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%).
Επισηµαίνεται ότι:
1. Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να
απευθύνονται στο εργατικό κέντρο
της περιοχής τους, στο οποίο είναι
εγγεγραµµένοι ως µέλη, στο Νοµό που υλοποιείται το συγκεκριµένο πρόγραµµα,
για να βεβαιωθεί η ειδικότητα απασχόλησής τους. Στην περίπτωση αυτή, το
εργατικό κέντρο δύναται να συνεργαστεί µε φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,
για την υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης, µε την υποχρέωση τήρησης των
όρων της παρούσης.
2. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών δεν επιθυµεί
να υλοποιήσει πρόγραµµα κατάρτισης στο Νοµό, τότε το εργατικό κέντρο καθώς
και το σωµατείο εργαζοµένων που εκπροσωπεί αποκλειστικά την ειδικότητά τους,
του Νοµού αυτού, έχει δικαίωµα να υποβάλλει και να υλοποιήσει πρόγραµµα
κατάρτισης για τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού.
Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να τηρεί στο φυσικό του αρχείο βεβαίωση από τον
φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα αναφέρεται ότι δεν επιθυµεί να
υλοποιήσει προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ. Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τηρούνται
τα οριζόµενα στη παρούσα απόφαση.
Μετά την προκήρυξη του Προγράµµατος από τον ΟΑΕ∆ και κατά την περίοδο
υποβολής προτάσεων, τα δευτεροβάθµια τοπικά συνδικαλιστικά όργανα των
δικαιούχων εργοδοτικών φορέων, τα οποία δεν επιθυµούν να υλοποιήσουν
προγράµµατα κατάρτισης ως δικαιούχοι φορείς, δύνανται να αναλάβουν τη
δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση και
ενηµέρωση των πρωτοβάθµιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των
εργαζοµένων, µε ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στον τοπικό τύπο, διενέργεια
ηµερίδων κ.λ.π.
Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση και
συµµετοχή στις ενέργειες κατάρτισης, εργαζοµένων που δεν συµµετείχαν κατά το
παρελθόν, ή νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας.
Επίσης, µετά την υλοποίηση κάθε προγράµµατος κατάρτισης από πρωτοβάθµιο
συνδικαλιστικό όργανο θα συντάσσεται από το δευτεροβάθµιο
τοπικό
συνδικαλιστικό όργανο στο οποίο ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών,
«έκθεση υλοποίησης του προγράµµατος» που θα περιλαµβάνει:
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-Τα στοιχεία του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών
-Τα στοιχεία του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης (όπως καταχωρούνται
στο πληροφοριακό σύστηµα του ΛΑΕΚ)
- Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε την υλοποίηση του συγκεκριµένου
προγράµµατος κατάρτισης (π.χ. αναγκαιότητα αντικειµένου κατάρτισης, βαθµός
δυσκολίας προγράµµατος κ.λ.π.)
-Προτάσεις σχετικά µε µελλοντική υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης σύµφωνα
µε τις ανάγκες :
- των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον συγκεκριµένο
φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,
- της τοπικής αγοράς εργασίας καθώς και
- του εργατικού δυναµικού της περιοχής.

• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:
Στο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:
•
•
•
•
•

επιθυµούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι µέλη των φορέων
εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαµβάνουν την
υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης.
κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%)
για τους
εργαζόµενους της επιχείρησής τους για το έτος 2009.
απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόµενους.
το πρόγραµµα κατάρτισης στο οποίο συµµετέχουν δεν χρηµατοδοτείται από
άλλο φορέα.
δεν χρηµατοδοτούνται από άλλο πρόγραµµα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. και του
ΛΑΕΚ για τους εργαζόµενους που λαµβάνουν µέρος στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα κατάρτισης

• ΣΥΝΟΛΙΚΟ
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

ΠΟΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους
25.000.000,00 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισµό του Λογαριασµού για την
Aπασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση.
Το παραπάνω ποσό έχει κατανεµηθεί ανά Νοµό κατά Περιφερειακή ∆/νση όπως
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1).

• ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

ΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα προγράµµατα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 31/3/2011 µε
δικαίωµα παράτασης µε απόφαση του ∆ιοικητή ΟΑΕ∆.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται από Πιστοποιηµένα από το ΕΚΕΠΙΣ
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε δοµές των ανωτέρω Κέντρων
Κατάρτισης ή σε ενοικιαζόµενες από αυτά δοµές, είτε σε δοµές των φορέων
εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζοµένων που πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη µε τον αριθµό των καταρτιζοµένων
δεν είναι υπόγειοι
διαθέτουν καλό αερισµό
έχουν επαρκή χώρο διαλείµµατος
διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισµό κ.λ.π.
διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
1.
Τα προγράµµατα κατάρτισης:
• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και µέχρι την 22.00΄ ώρα.
• περιλαµβάνουν µόνο θεωρητικό µέρος και η διάρκειά τους κυµαίνεται από
είκοσι (20) έως σαράντα (40) ώρες
• ο αριθµός διδακτικών ωρών ηµερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
Μετά από κάθε µία εκπαιδευτική ώρα σαράντα πέντε (45’) λεπτών γίνεται
διάλειµµα δέκα πέντε (15) λεπτών ή µετά από κάθε δύο εκπαιδευτικές ώρες
ενενήντα (90’) λεπτών γίνεται διάλειµµα δεκαπέντε λεπτών (15’).
•

δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσηµες αργίες.

2.
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, οι καταρτιζόµενοι πρέπει να έχουν
αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζόµενου στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις
στο πρόγραµµα κατάρτισης.
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. Στη περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ωράριο
και εποµένως δεν ισχύει η δέσµευση υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης
εκτός ωραρίου.
3.

∆εν είναι δυνατή η συµµετοχή του ίδιου εργαζόµενου σε περισσότερα του
ενός (1) προγράµµατα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη
περίπτωση αποκλείεται η συµµετοχή του καταρτιζόµενου από όλα τα
προγράµµατα κατάρτισης που δηλώθηκε.

4.

Ο αριθµός καταρτιζοµένων για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης κυµαίνεται από
δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25).

5.

Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόµενο δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 20% του
συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση
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υλοποίησης προγράµµατος. Ο παραπάνω αριθµός των απουσιών δεν µπορεί
να αποτελέσει αιτιολογία µείωσης των ηµερών υλοποίησης του προγράµµατος
κατάρτισης.
Στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού κατά την αποπληρωµή του
προγράµµατος:
α. δεν υπολογίζονται οι πραγµατοποιηθείσες ώρες του συγκεκριµένου
καταρτιζοµένου σε ότι αφορά στις δαπάνες µετακίνησης-διατροφής,
β. υπολογίζεται το 50% των πραγµατοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις
δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη
και στην αποζηµίωση του φορέα εκπροσώπησης των εργαζοµένων εφόσον
υπάρχει συνεργασία.
6.
Για την αποπληρωµή του προγράµµατος κατάρτισης, ο αριθµός των
καταρτιζοµένων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραµµα δεν πρέπει να είναι
µικρότερος του 50% του αριθµού των αρχικά δηλωθέντων ατόµων.
7.
Ανά ώρα κατάρτισης, ο αριθµός των παρόντων καταρτιζοµένων δεν πρέπει να
είναι µικρότερος του 50% του αριθµού των αρχικά δηλωθέντων.
8.
Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόµενοι, καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης θα
πρέπει να έχουν µαζί τους το δελτίο ταυτότητας το οποίο επιδεικνύουν κατά τον
έλεγχο στον ελεγκτή-υπάλληλο του ΟΑΕ∆.
Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στο τόπο υλοποίησης του
προγράµµατος, για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου µε τα στοιχεία
των καταρτιζοµένων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόµιµο παραστατικό της αρµόδιας
∆ΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ, επωνυµία επιχείρησης στην οποία εργάζεται ο
κάθε καταρτιζόµενος και στη περίπτωση συµµετοχής ανεξάρτητων καταρτιζοµένων,
βεβαίωση φορέα εργαζοµένων και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασφάλισής τους).
Ο φάκελος θα παραδίδεται στους ελεγκτές του ΟΑΕ∆ κατά τον έλεγχο.
9.
Για τη διδασκαλία θεµάτων πληροφορικής απαιτείται η διάθεση ενός Η/Υ ανά
δύο (2) καταρτιζόµενους τουλάχιστον.
10. Κάθε πρόγραµµα κατάρτισης µπορεί να περιλαµβάνει θεµατικές ενότητες µε
περιεχόµενο συναφές µε το επάγγελµα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο
εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεµατικές ενότητες (π.χ. χρήση Η/Υ, εκµάθηση
γλωσσών, τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων,
αρχές marketing κ.λ.π.).
Κάθε πρόγραµµα κατάρτισης δύναται να περιλαµβάνει 5-10% των ωρών
διδασκαλίας µε θέµα «Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας» κατά προτίµηση στο τέλος
του προγράµµατος. Εξαιρούνται τα προγράµµατα που έχουν ως κύριο θεµατικό
αντικείµενο την Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
11. Κάθε πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών για την
υλοποίηση ενός προγράµµατος κατάρτισης που:
-λαµβάνουν µέρος εργαζόµενοι των οποίων οι εργοδότες επιθυµούν τη συµµετοχή
τους στο πρόγραµµα κατάρτισης
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-λαµβάνουν µέρος εργαζόµενοι των οποίων οι εργοδότες επιθυµούν τη συµµετοχή
τους καθώς και ανεξάρτητοι εργαζόµενοι οι οποίοι απευθύνονται στον φορέα
εκπροσώπησης των εργαζοµένων που τους εκπροσωπεί,
πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει εργαζόµενους από τέσσερις (4)
τουλάχιστον επιχειρήσεις.
Η ανωτέρω δέσµευση (δηλαδή των (4) τουλάχιστον επιχειρήσεων) δεν ισχύει για τα
προγράµµατα κατάρτισης που περιλαµβάνουν µόνο ανεξάρτητους εργαζόµενους
(βλέπε κεφάλαιο 1) ίδιας ειδικότητας.
12. Ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών έχει δικαίωµα να ακυρώσει όλο το
πρόγραµµα κατάρτισης αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου, µε συνέπεια τη µη
αποπληρωµή του.
13. Μετά την αξιολόγηση των εγκριθέντων προς υλοποίηση προγραµµάτων, δεν
επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα:
•
•
•

σε αντικείµενα κατάρτισης
στο περιεχόµενο και τον συνολικό αριθµό των ωρών του αναλυτικού
προγράµµατος
σε στοιχεία του προγράµµατος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή µε βάση
αυτά γίνεται η κατάταξη και έγκριση του προγράµµατος.

14. Μετά την υποβολή της πρότασης, η οποία γίνεται µέσω διαδικτύου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και µέχρι 5 εργάσιµες ηµέρες πριν
την έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης, (στις εργάσιµες ηµέρες
δεν συµπεριλαµβάνεται η ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος κατάρτισης),
επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα:
•

αντικατάσταση ή µείωση µέχρι του 1/2 του συνολικού αριθµού των
καταρτιζοµένων, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της προς αξιολόγηση
πρότασης του Φορέα για την υλοποίηση του προγράµµατος. Σε περίπτωση
που το αποτέλεσµα του υπολογισµού του 1/2 είναι δεκαδικός αριθµός, τότε
αυτός διορθώνεται µε στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.
• αντικατάσταση, µείωση ή αύξηση µέχρι του 1/2 του συνολικού αριθµού
των
επιχειρήσεων, που έχουν δηλωθεί κατά την
υποβολή της προς
αξιολόγηση πρότασης του Φορέα για την υλοποίηση του προγράµµατος. Σε
περίπτωση που το αποτέλεσµα του υπολογισµού του 1/2 είναι δεκαδικός
αριθµός, τότε αυτός διορθώνεται µε στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.
• στους εκπαιδευτές
- Παρέχεται η δυνατότητα στο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών
αντικατάστασης σε περίπτωση κωλύµατος εκπαιδευτή/εισηγητή που έχει ήδη
οριστεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα οποτεδήποτε επιθυµεί, αλλά σε κάθε περίπτωση
πριν την έναρξη και µέχρι 20 λεπτά µετά την έναρξη του προγράµµατος κατάρτισης,
στο οποίο θα αντικατασταθεί ο εισηγητής.
• στον τόπο υλοποίησης του προγράµµατος
- Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τόπου υλοποίησης πριν την υποβολή του
προγράµµατος κατάρτισης για υλοποίηση, εφόσον ο νέος τόπος είναι
πιστοποιηµένη δοµή ή πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου.
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Στην ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος κατάρτισης
• στη διαµόρφωση των ηµερών και ωρών του ωρολογίου προγράµµατος
• στη χρονική διάρκεια του προγράµµατος
- Οι αλλαγές στις ηµεροµηνίες ή στις ώρες διεξαγωγής του προγράµµατος, µπορούν
να πραγµατοποιηθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος και µέχρι είκοσι (20) λεπτά µετά την έναρξη του ηµερησίου
προγράµµατος κατάρτισης.
Τα βήµατα για την ηλεκτρονική καταχώρηση των αλλαγών που αφορούν στην
υλοποίηση του προγράµµατος είναι τα ακόλουθα:
α. διαγραφή της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας που έχει καταχωρηθεί στο ωρολόγιο
πρόγραµµα
β. εισαγωγή της νέας ηµεροµηνίας και του νέου προγραµµατισµού.
Σηµειωτέον ότι η νέα ηµεροµηνία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5)
ηµέρες από την ηµεροµηνία καταχώρησης της παραπάνω αλλαγής στο
πληροφοριακό σύστηµα.
Για οποιαδήποτε αλλαγή οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών
υποχρεούνται να ενηµερώνουν τον ΟΑΕ∆, αποκλειστικά µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης προγραµµάτων ΛΑΕΚ.
15. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης
ανά καταρτιζόµενο ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων (14,00). Ευρώ
Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:
• έξι (6) Ευρώ, ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόµενο, που αφορά στις δαπάνες
υλοποίησης της κατάρτισης .
• πέντε (5) Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, που αφορά στις δαπάνες διατροφής
και µετακίνησης ανά καταρτιζόµενο.
• τρία (3), ευρώ ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόµενο, που αφορά στις δαπάνες
για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράµµατος κατάρτισης από τον
φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Στη περίπτωση που το πρόγραµµα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία µε φορέα
εργαζοµένων, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράµµατος,
αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50).
Επισηµαίνεται ότι:
1. Το κόστος σχετικά µε τη συνεργασία του φορέα των εργαζοµένων µε φορείς
εκπροσώπησης των εργοδοτών (1,50 ευρώ ωριαία αποζηµίωση ανά
καταρτιζόµενο) για την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης, δεν θα ξεπερνά το
ποσό που αφορά στον αριθµό των είκοσι (20) προγραµµάτων ανά εργατικό κέντρο,
ασχέτως αν το συγκεκριµένο εργατικό κέντρο συµµετέχει σε περισσότερα
προγράµµατα κατάρτισης.
2. Σε περίπτωση που φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών δεν επιθυµεί να
υλοποιήσει πρόγραµµα κατάρτισης σε κάποιο Νοµό και το εργατικό κέντρο του
Νοµού αυτού υλοποιεί πρόγραµµα κατάρτισης για τους εργαζόµενους των
επιχειρήσεων του φορέα αυτού, δεν καταβάλλεται η ωριαία αποζηµίωση του ένα
ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ανά ώρα κατάρτισης.
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3. Επίσης το συνολικό κόστος του προγράµµατος αυξάνεται κατά 4% σε
περίπτωση που το πρόγραµµα υλοποιείται από πρωτοβάθµιο φορέα
εκπροσώπησης εργοδοτών και εφόσον το δευτεροβάθµιο τοπικό όργανο
(οµοσπονδία) δεν υλοποιεί προγράµµατα. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο
δευτεροβάθµιο όργανο (οµοσπονδία) το οποίο έχει αναλάβει τη δηµοσιοποίηση του
Προγράµµατος σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης
προγράµµατος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25».
Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δευτεροβάθµιο όργανο
(οµοσπονδία) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Γενικές Αρχές
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 των προγραµµάτων
κατάρτισης µπορεί να γίνει τουλάχιστον (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία
έναρξης του προγράµµατος.
3.
Κατά την υποβολή της πρότασης οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης
εργοδοτών είναι υποχρεωµένοι να τηρούν φυσικό αρχείο µε όλα τα παρακάτω
δικαιολογητικά καθώς επίσης και εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων
και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο πέντε
(5) ετών από την αποπληρωµή του προγράµµατος και είναι στη διάθεση του ΟΑΕ∆
εφόσον ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.
Α. Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών όπου θα
αναφέρεται η έγκρισή του για την υλοποίηση του προγράµµατος και ο ορισµός ενός
ατόµου ως υπεύθυνου για το πρόγραµµα κατάρτισης.
Β. Απόσπασµα πρακτικού ∆.Σ. του φορέα εργαζοµένων, στην περίπτωση που
υπάρχει συνεργασία µε το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και το είδος
της συνεργασίας αυτής για την υλοποίηση του προγράµµατος. Στο απόσπασµα
πρακτικού θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυµία του φορέα
εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα συνεργαστεί µε τον συγκεκριµένο φορέα
εκπροσώπησης των εργαζοµένων.
Γ. Απόσπασµα πρακτικού του ∆.Σ. της οµοσπονδίας που ανήκει ο φορέας
εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα αναφέρονται η απόφαση της να µην
υλοποιήσει προγράµµατα κατάρτισης καθώς και οι ενέργειες της για δηµοσιοποίηση
του Προγράµµατος σε τοπικό επίπεδο, η δέσµευση επόπτευσης του προγράµµατος
κατάρτισης και η σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης
ΛΑΕΚ 1-25» για µέλη του που θα υλοποιήσουν προγράµµατα κατάρτισης.
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∆. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα εκπροσώπησης των
εργοδοτών.
Ε. Επικυρωµένο πρακτικό από δικαστική αρχή των τελευταίων εκλογών του
φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα εµφανίζεται ο αριθµός των
ψηφισάντων µελών του φορέα, µε τη σφραγίδα δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους
φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόµον διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την
παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον
Ειρηνοδίκη όλων των µελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον
αριθµό των ψηφισάντων µελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και του νόµου.
Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά µόνο στο πρακτικό της Εφορευτικής
Επιτροπής και όχι στον κατάλογο των µελών του φορέα.
ΣΤ. Ιδιωτικό συµφωνητικό για κάθε πρόγραµµα ανάθεσης υλοποίησης του
προγράµµατος κατάρτισης από πιστοποιηµένο ΚΕΚ (όπου θα αναφέρονται, ο
Α.Φ.Μ. του εργοδοτικού φορέα και του ΚΕΚ, ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΕΚ, η
δ/νση υλοποίησης, ο τίτλος του προγράµµατος, το συνολικό ποσό αµοιβής του
ΚΕΚ, η ηµεροµηνία σύνταξής του µε υπογραφή, σφραγίδα, τα στοιχεία καθώς και οι
υποχρεώσεις και των δύο συµβαλλοµένων).
Ζ. Για κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να συµµετέχει σε πρόγραµµα κατάρτισης,
δήλωση του Ν.1599/89 στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
- Η επιχείρηση έχει καταβάλλει για όλους τους εργαζόµενους την εργοδοτική εισφορά 0,45% στο
ΙΚΑ για το έτος 2009.
- Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ µέσα από το
πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% για τα έτη 2010-11.
- Η επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από είκοσι πέντε (25) άτοµα συµπεριλαµβανοµένων των
εργαζόµενων στα υποκαταστήµατά της.
-Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης οι οποίοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα δεν θα παρακολουθήσουν
περισσότερα του ενός (1) προγράµµατα κατάρτισης χρηµατοδοτούµενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας.
- Οι καταρτιζόµενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστηµα της κατάρτισης και για
τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά από αυτή εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στον αστικό κώδικα

Σε περίπτωση που εποχικές επιχειρήσεις επιθυµούν να καταρτίσουν το
προσωπικό τους κατά το χρονικό διάστηµα που δεν λειτουργούν, η τελευταία
παράγραφος δεν θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση .
Σε περίπτωση που επιθυµούν να λάβουν µέρος σε πρόγραµµα κατάρτισης
ανεξάρτητοι εργαζόµενοι, αντί της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης
µπορούν να προσκοµίσουν:
•
•

Βεβαίωση από τον φορέα εργαζοµένων της περιοχής τους όπου θα
αναγράφεται η ειδικότητα µε την οποία απασχολούνται.
Επικυρωµένο αντίγραφο του θεωρηµένου για το 2010 από το ΙΚΑ
βιβλιαρίου ασθένειας τους.
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Η. Έντυπο υλικό που αφορά τις πραγµατοποιηθείσες ενέργειες
δηµοσιοποίησης του Προγράµµατος και έκθεση υλοποίησης προγράµµατος
κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, του δευτεροβάθµιου οργάνου, στο οποίο ανήκει ο
φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών.
4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση στην οποία εργάζονται είναι εποχική (άρθρο 24
του νόµου 1836/89) και η κατάρτιση υλοποιείται κατά το χρονικό διάστηµα που η
επιχείρηση δε λειτουργεί τότε πρέπει να διατηρείται στο φυσικό αρχείο του
δικαιούχου φορέα η «λύση της σύµβασης εργασίας» της προηγούµενης εργασιακής
περιόδου, ή η σύµβαση εργασίας για καθένα από τους καταρτιζόµενους της
περιόδου εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης.
5. Έχουν δικαίωµα να διδάξουν σε προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ µόνον όσοι
έχουν αποκτήσει από τον ΟΑΕ∆ τον Αριθµό Μητρώου Εισηγητή
ΛΑΕΚ.(πληροφορίες στον ηλεκτρονικό κόµβο http://laek.oaed.gr).

• ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΓΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Φορείς που επιθυµούν να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ για υλοποίηση
προγραµµάτων κατάρτισης το έτος 2010, πρέπει µέσα στο χρονικό διάστηµα που
ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να δηλώσουν στον ηλεκτρονικό κόµβο του
ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) τα στοιχεία τους.
Για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο
φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
Η συµπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του
φορέα για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Σε περίπτωση καταχώρησης
ηλεκτρονικά ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων και ειδικά στα στοιχεία που αφορούν
στον τόπο υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης ή δήλωση διαφορετικού
ταχυδροµικού κώδικα ή διαφορετικού αρµόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο
τόπος υλοποίησης του προγράµµατος, το συγκεκριµένο πρόγραµµα θεωρείται
άκυρο και δεν αποπληρώνεται.
Ο ορισµός των καταρτιζοµένων από τον δικαιούχο φορέα εκπροσώπησης των
εργοδοτών για συµµετοχή τους στο πρόγραµµα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί
και υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι είναι εργαζόµενοι κατά την χρονική διάρκεια της
κατάρτισης σε επιχείρηση του κλάδου τους και καταβάλλεται γι αυτούς η
εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,45%.
Το ηµερήσιο παρουσιολόγιο
αυτόµατα από το Πληροφοριακό
οποίος µέχρι και είκοσι (20)
προγράµµατος κατάρτισης,

κάθε προγράµµατος κατάρτισης δηµιουργείται
Σύστηµα µε βάση τα όσα έχει δηλώσει ο φορέας ο
λεπτά µετά την προβλεπόµενη έναρξη του
υποχρεούται να δηλώσει τις απουσίες των
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καταρτιζοµένων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών – των
αποχωρησάντων καταρτιζοµένων - κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου (15)
διαλλείµατος µεταξύ 2ης και 3ης διδακτικής ώρας.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζοµένων που
δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριµένοι καταρτιζόµενοι
απουσίαζαν και από όλες τις ηµέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί. Για κάθε
µέρα κατάρτισης η εκτύπωση και η τήρηση στο φυσικό αρχείο του ηµερήσιου
απουσιολογίου είναι υποχρεωτική.

•

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Συντελεστής βαρύτητας 20%
Ο αριθµός των προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το 2009 σε
σχέση µε τον αριθµό των εγκριθέντων την ίδια περίοδο.
2. Συντελεστής βαρύτητας 30%
Η υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης από τον Φορέα για πρώτη φορά,
3. Συντελεστής βαρύτητας 30%
Ο αριθµός των εργαζοµένων που συµµετέχουν για πρώτη φορά σε κάθε
πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ ως προς τον µέγιστο αριθµό εργαζοµένων
που δύνανται να συµµετέχουν (25 εργαζόµενοι),
Καταρτιζόµενος για πρώτη φορά θεωρείται ο εργαζόµενος:
α. ο οποίος καταρτίζεται για πρώτη φορά σε πρόγραµµα ΛΑΕΚ 1-25
β. ο οποίος δεν έχει λάβει µέρος σε προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ1-25 τα
τελευταία τρία (3) έτη
γ. ο οποίος συµµετείχε σε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ και δεν ολοκλήρωσε
την κατάρτισή του.
4. Συντελεστής βαρύτητας 20%
Ο αριθµός των επιχειρήσεων – µελών του Φορέα, που συµµετέχουν σε κάθε
πρόγραµµα ως προς τον µέγιστο αριθµό επιχειρήσεων που δύνανται να
συµµετέχουν (25 επιχειρήσεις),
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προγραµµάτων, η
κατάταξη αυτών γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω µε τη σειρά που
αναφέρονται:
Α. Αριθµός καταρτιζοµένων που συµµετέχουν
Β. Αριθµός επιχειρήσεων που συµµετέχουν
5.
Η έγκριση προτάσεων για την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης
ανάλογα µε τον αριθµό των επιχειρήσεων – µελών του φορέα, ως εξής :
α. Έως 25 επιχειρήσεις-µέλη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,
δύναται να εγκριθεί µία (1) πρόταση.
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β. Από 25 µέχρι 325 επιχειρήσεις – µέλη, δύναται να εγκρίνεται µία (1) επιπλέον
πρόταση για κάθε 30 επιχειρήσεις.
γ. Για περισσότερες από 325 επιχειρήσεις – µέλη, δύναται να εγκρίνεται µία
(1) επιπλέον πρόταση για κάθε 100 επιχειρήσεις πέραν των 325.
δ. Ο αριθµός προγραµµάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα 30.
6. Ο συνολικός αριθµός προγραµµάτων, την υλοποίηση των οποίων δύναται να
αναλάβει Πιστοποιηµένο (ΚΕΚ) δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της
∆υναµικότητας του ΚΕΚ στο Νοµό.
∆ίνεται η δυνατότητα µεταφοράς δυναµικότητας σε δυσπρόσιτες περιοχές οι οποίες
στερούνται δοµών, µε την προϋπόθεση η συνολική υποβολή προγραµµάτων
κατάρτισης να µην υπερβαίνει το τριπλάσιο της ∆υναµικότητας του ΚΕΚ στην
Επικράτεια.
∆υσπρόσιτες περιοχές ορίζονται:
1.οι περιοχές που δε διαθέτουν δοµές πιστοποιηµένων ΚΕΚ και απέχουν πλέον των
30 χιλιοµέτρων από αστικό κέντρο που διαθέτει πιστοποιηµένες δοµές ΚΕΚ.
2. τα αποµακρυσµένα νησιά που δε διαθέτουν δοµές πιστοποιηµένων ΚΕΚ.
Η τελική κατάταξη και κατανοµή προτάσεων από το Πληροφοριακό Σύστηµα
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΛΑΕΚ είναι αποτέλεσµα συνδυασµού όλων των
παραπάνω κριτηρίων.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 25 εργαζόµενους.
2. Η έλλειψη δικαιολογητικών από το φυσικό αρχείο που αντιστοιχούν στα
στοιχεία που έχει δηλώσει ηλεκτρονικά ο φορέας εκπροσώπησης των
εργοδοτών σε περίπτωση ελέγχου.
3. Η λανθασµένη ή ελλιπής ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων.
4. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι µικρότερη των 20 ωρών ή µεγαλύτερη
των 40 ωρών.
5. Ο αριθµός των καταρτιζοµένων είναι µικρότερος των 10 ή µεγαλύτερος των
25.
6. Η µη συµµετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) επιχειρήσεων σε κάθε
πρόγραµµα κατάρτισης (εκτός εξαιρέσεων, κεφ.2 παρ.11)
7. Η συµµετοχή επιχείρησης σε πρόγραµµα φορέα του οποίου δεν είναι µέλος
8. Η µη καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% των εργαζοµένων
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα οι οποίοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά
την ιδιότητα του εργαζοµένου.
Οι πίνακες επιλογής των προγραµµάτων που προκύπτουν από το Πληροφοριακό
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΛΑΕΚ υποβάλλονται προς έγκριση στην
Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ. Η απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ
εγκρίνεται τελικά από το ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.
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Με την τελική έγκριση των προτάσεων, τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και ο Φορέας ενηµερώνεται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια µπορεί
να προχωρήσει στην έναρξη υλοποίησης για όσα προγράµµατα έχουν εγκριθεί.

• ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η υποβολή πρότασης έναρξης υλοποίησης προγράµµατος γίνεται ηλεκτρονικά
µέσω του πληροφοριακού συστήµατος ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΛΑΕΚ.
Στη περίπτωση που το σύστηµα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβληµα, τότε
εγκρίνεται η υλοποίησή του και ο φορέας αυτόµατα λαµβάνει τον κωδικό
υλοποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος.
Στη περίπτωση που εντοπίσει κάποιο πρόβληµα, τότε αυτό εµφανίζεται στην
οθόνη αυτόµατα και ο Φορέας µπορεί να προχωρήσει στη διόρθωσή του πριν την
καταχώρηση του προγράµµατος, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα έγκρισης
υλοποίησής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Με τη µε αριθµ. 2/34255/0022/7-6-01 κοινή απόφαση Υπουργών ΟικονοµικώνΕργασίας 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, διενεργεί ελέγχους σχετικά µε την
ορθή υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα απόφαση ως εξής:
1. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγράµµατος κατάρτισης
Ο ΟΑΕ∆ τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,
στον οποίο περιέχονται όλα τα προγράµµατα και οι σχετικές πληροφορίες τις οποίες
αυτός υπέβαλε.
Σε περίπτωση που ο φορέας κληθεί να προσκοµίσει το φυσικό του αρχείο και αυτό
είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει διαφορετικά
στοιχεία µέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, είτε δεν είναι δικαιούχος του
προγράµµατος σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απόφασης, τότε ο ΟΑΕ∆
σύµφωνα µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του
Ν.2434/1996, επιβάλει ως ποινή:
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την µη αποπληρωµή αυτού του προγράµµατος κατάρτισης ή
την επιστροφή του ποσού αποπληρωµής που τυχόν έχει λάβει
Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ,
µε απόφασή της και ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης
µπορεί να επιβάλλει στον φορέα:
τη µη αποπληρωµή όλων των προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποίησε
σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση
ποινή αποκλεισµού από τα προγράµµατα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3
χρόνια.
Το φυσικό αρχείο τηρείται στην έδρα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,
από τον υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο
Πληροφοριακό Σύστηµα.
2. Έλεγχος υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης
Σε κάθε πρόγραµµα κατάρτισης πραγµατοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα µε
τη διάρκεια του προγράµµατος.
Με ευθύνη του Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών και του φορέα υλοποίησης,
πρέπει να παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς τους ελεγκτές ώστε να έχουν µεταβεί
άµεσα στην αίθουσα υλοποίησης του προγράµµατος και το αργότερο εντός δέκα
(10) λεπτών από την προσέλευσή τους.
Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του
ΟΑΕ∆ στον τόπο υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης.
Σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις οι οποίες βεβαιώνονται εγγράφως από τους
αντίστοιχους φορείς και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής µε σύνδεση στο
διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνης του ΟΑΕ∆, ή της ∆ΕΗ, ή της
τηλεπικοινωνιακής εταιρείας δεν είναι διαθέσιµη η ιστοσελίδα του, 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 του φορέα ως
προς το αποτέλεσµα, την ηµεροµηνία και την ώρα υλοποίησης του ελέγχου.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζοµένων που
δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριµένοι καταρτιζόµενοι
απουσίαζαν και από όλες τις ηµέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.
Ο εκπαιδευτικός φορέας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράµµατος
πρέπει υποχρεωτικά να έχει:
- ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα
εκτύπωσης εντός των δοµών που γίνεται η κατάρτιση
- φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των καταρτιζοµένων
- νόµιµο παραστατικό από την αρµόδια ∆ΟΥ για την διασταύρωση της
ορθότητας του ΑΦΜ των καταρτιζοµένων
- ονοµαστική κατάσταση καταρτιζοµένων µε την επωνυµία της επιχείρησης
στη οποία εργάζεται ο καθένας
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- στη περίπτωση συµµετοχής ανεξάρτητων καταρτιζοµένων, βεβαίωση φορέα
εργαζοµένων και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισής τους

Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραµµα
κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:
1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθµού των καταρτιζοµένων που ο
φορέας έχει δηλώσει για κάθε ηµέρα κατάρτισης.
2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής
3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραµµα.
4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από είκοσι πέντε (25) άτοµα, εκτός
του εκπαιδευτή .
5. ∆εν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες
διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να µεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός
δέκα λεπτών (10) από την προσέλευσή τους.
6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραµµα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούµενες
προδιαγραφές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα απόφαση.
7. ∆εν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής µε σύνδεση στο διαδίκτυο και
δυνατότητα εκτύπωσης στο χώρο που υλοποιείται το πρόγραµµα κατάρτισης.
8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείµενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόµενο
προγράµµατος.
9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ηµέρες υλοποίησης του προγράµµατος
χωρίς να έχει ενηµερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.
10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζόµενους, στην ηµεροµηνία
έναρξης του προγράµµατος, στη χρονική διάρκεια του προγράµµατος
κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενηµερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.
11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόµενοι του προγράµµατος και άτοµα
διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραµµα.
12. ∆εν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράµµατος λόγω ελλιπών ή
ανακριβών στοιχείων.
13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρµόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από αυτό που
υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράµµατος.

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος
ή το φυσικό αρχείο αυτού, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών µπορεί να
υποβάλει ένσταση αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου, µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες
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 ο φορέας
ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσµα της ένστασης.
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης µπορεί
να επιβάλει στο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ως ποινή:
• την µη αποπληρωµή αυτού του προγράµµατος κατάρτισης
• την µη αποπληρωµή όλων των προγραµµάτων κατάρτισης
• ποινή αποκλεισµού από τα προγράµµατα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1
έως 3 χρόνια
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Επίσης η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ, σε περίπτωση παράβασης των
παραπάνω περιπτώσεων 5,11,12 και 13 µπορεί να επιβάλει, ανάλογα µε τη
βαρύτητα της παράβασης, ποινή αποκλεισµού στο φορέα κατάρτισης από τα
προγράµµατα κατάρτισης από 1 έως 3 χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
• ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο φάκελος αποπληρωµής ενός προγράµµατος κατάρτισης δηµιουργείται αυτόµατα
από το πληροφοριακό σύστηµα όταν ο Φορέας δηλώσει τις δαπάνες κάθε
προγράµµατος κατάρτισης που έχει υλοποιήσει.
Για την αποπληρωµή κάθε προγράµµατος κατάρτισης ο Φορέας θα πρέπει, να
προσκοµίσει όλα τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του κόστους του
προγράµµατος και να τηρεί αντίγραφα αυτών στο φυσικό του αρχείο για έλεγχο.
Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Φορέας δεν έχει στην κατοχή του τα ανωτέρω
πιστοποιητικά ή δεν κατέβαλε τις παραπάνω δαπάνες, τότε ο ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τη
διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2434/1996, επιβάλλει
ως ποινή:
•

την µη αποπληρωµή αυτού του προγράµµατος κατάρτισης

Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ,
µε απόφασή της και ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης
µπορεί να επιβάλλει :
•

ποινή αποκλεισµού από τα προγράµµατα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1
έως 3 χρόνια
Επισηµαίνεται ότι δεν αποπληρώνονται προγράµµατα κατάρτισης, σε
περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αναληθών στοιχείων, σε ότι αφορά στα
στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και των καταρτιζοµένων.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ
•

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Σε ότι αφορά τα έξοδα διατροφής και µετακίνησης ανά καταρτιζόµενο το ποσό
αποδίδεται στους δικαιούχους από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆
Σε κάθε πρόγραµµα κατάρτισης, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών πρέπει
να δηλώσει ηλεκτρονικά τον Α.Φ.Μ, τον Αριθµό Λογαριασµού κάθε δικαιούχου
(ΙΒΑΝ) στην τράπεζα και να τηρεί για κάθε καταρτιζόµενο που ολοκλήρωσε την
κατάρτιση, φωτοτυπία της ταυτότητας Α∆Τ και του βιβλιαρίου καταθέσεων
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στη σελίδα όπου φαίνεται ο αριθµός λογαριασµού του δικαιούχου που θα κατατεθεί
το δικαιούµενο ποσό.
Σε περίπτωση που έχει γίνει λανθασµένη ή ελλιπής καταχώριση στοιχείων ή ο
αριθµός λογαριασµού τράπεζας είναι ανενεργός, θα δίνεται 6µηνη προθεσµία, από
την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων αποπληρωµής του
προγράµµατος, για τακτοποίηση της εκκρεµότητας προκειµένου να καταστεί δυνατή
η καταβολή από τον ΟΑΕ∆ του δικαιούµενου ποσού. Μετά την παρέλευση του ως
άνω διαστήµατος, το ποσό θα πιστώνεται στο Λογαριασµό του ΛΑΕΚ
•

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για κάθε πρόγραµµα κατάρτισης, το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος
δικαιολογείται µε εξοφληµένο τιµολόγιο µε πλήρη ανάλυση δαπανών το οποίο
εκδίδει ο εκπαιδευτικός φορέας προς τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Μαζί µε το τιµολόγιο θα πρέπει να επισυνάπτεται απόδειξη ή γραµµάτιο
είσπραξης.
Στο τιµολόγιο θα πρέπει να γίνεται πλήρης ανάλυση της δαπάνης η οποία θα
περιλαµβάνει και τα εξής στοιχεία:
Κωδικό Προγράµµατος
Αντικείµενο κατάρτισης
Αριθµό καταρτιζοµένων
Ηµεροµηνία έναρξης –λήξης
Ονοµατεπώνυµο εισηγητή –ώρες διδασκαλίας– το ποσό και ο αριθµός
του λογαριασµού του εισηγητή ή της επιταγής µε την οποία καταβλήθηκε
το σχετικό ποσό
Α.Φ.Μ. εισηγητή, κωδικό εισηγητή
Το παραστατικό αυτής της δαπάνης πρέπει να µην έχει εκδοθεί µετά το τέλος
της διαχειριστικής περιόδου τόσο του φορέα εκπροσώπησης των
εργοδοτών, όσο και του εκπαιδευτικού φορέα (άρθρο 12, παρ.14 Κ.Β.Σ.)
Η καταβολή της αµοιβής των εκπαιδευτών γίνεται:
Είτε µε δίγραµµη επιταγή
Είτε µε τραπεζική επιταγή
Είτε µε κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου
•

•

Σε περίπτωση συνεργασίας του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών µε
φορέα εκπροσώπησης των εργαζοµένων για την υλοποίηση προγράµµατος
κατάρτισης, προσκοµίζεται αντίγραφο νόµιµου παραστατικού είσπραξης, που
εκδίδει το εργατικό κέντρο προς τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Για την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο 4% του συνολικού ποσού
αποπληρωµής του προγράµµατος κατάρτισης στην οµοσπονδία,
προσκοµίζεται
1) αντίγραφο νόµιµου παραστατικού είσπραξης, που εκδίδει η
οµοσπονδία,
2) φωτοτυπίες εντύπων που αποδεικνύουν τις ενέργειες δηµοσιοποίησης
του Προγράµµατος σε τοπικό επίπεδο, αντίγραφο της «έκθεσης
υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25» καθώς και
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3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υλοποιήσει πρόγραµµα κατάρτισης
ΛΑΕΚ 1-25 ως δικαιούχος φορέας.
Τελικό στάδιο αποπληρωµής:
Μετά την πιστοποίηση του ποσού που δικαιούται, ο φορέας εκπροσώπησης των
εργοδοτών προσκοµίζει:
• φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
• τιµολόγιο είσπραξης προς τον ΟΑΕ∆ µε λεπτοµερή ανάλυση των δαπανών
του συγκεκριµένου προγράµµατος σύµφωνα µε τα αντίστοιχα νόµιµα
εξοφληµένα παραστατικά (τιµολόγια, αποδείξεις, δελτία παροχής
υπηρεσιών) που έχει στην κατοχή του ο φορέας για όλες τις δαπάνες του
προγράµµατος κατάρτισης.
Επισηµαίνεται ότι στο τιµολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται:
- επωνυµία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,
- ∆ΟΥ,
- ΑΦΜ,
- αριθµός τιµολογίου,
- ηµεροµηνία µεταγενέστερη της έκδοσης της απόφασης του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆
σχετικά µε την αποπληρωµή του προγράµµατος,
- ονοµατεπώνυµο και υπογραφή εκδώσαντα.
Για την καταβολή του ποσού της αποπληρωµής του προγράµµατος θα γίνεται
πίστωση του λογαριασµού του φορέα σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυµεί.
Επισηµαίνεται ότι ο συγκεκριµένος λογαριασµός (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να είναι στο
όνοµα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και µόνο. Το ποσό προµήθειας
της τράπεζας βαρύνει τον δικαιούχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.∆.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.000.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΤΆ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.∆.ΕΤΟΥΣ 2010
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ

5.500.000,00
327.538,00
443.691,00
667.390,00
348.809,00
189.451,00
65.043,00
151.006,00

Σύνολο

7.692.928,00

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
480.060,00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2.560.056,00
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
131.199,00
ΚΙΛΚΙΣ
347.261,00
ΚΟΖΑΝΗΣ
463.727,00
ΠΕΛΛΑΣ
214.461,00
ΠΙΕΡΙΑΣ
488.385,00
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
173.341,00
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
116.943,00
Σύνολο

4.975.433,00
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3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
∆ΡΑΜΑΣ
324.363,00
ΕΒΡΟΥ
575.656,00
ΚΑΒΑΛΑΣ
470.495,00
ΞΑΝΘΗΣ
381.802,00
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
385.181,00
ΣΕΡΡΩΝ
637.834,00
Σύνολο

2.775.331,00

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
106.732,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
81.739,00
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
465.474,00
ΛΑΡΙΣΑΣ
990.268,00
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
711.585,00
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
532.722,00
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
489.420,00
Σύνολο

3.377.940,00

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
530.735,00
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
380.432,00
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
256.396,00
ΑΧΑΙΑΣ
989.527,00
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
80.388,00
ΗΛΕΙΑΣ
579.737,00
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
63.546,00
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
204.124,00
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
200.398,00
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
483.650,00
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
64.414,00
Σύνολο

3.833.347,00
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6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
677.731,00
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
42.420,00
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
141.598,00
ΧΑΝΙΩΝ
438.250,00
Σύνολο

1.299.999,00

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΡΤΑΣ
250.358,00
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
115.116,00
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
330.661,00
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
104.106,00
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
58.460,00
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
203.865,00
Σύνολο

1.062.566,00
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