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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΑΠ5" με κωδικό MIS
363943 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.
2. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
3. Την με αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).
4. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ
1088/τ. Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής.
5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
6. Τη με αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ.Β’/10.4.2008),
με την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε
με τις με αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-21995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τη με αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους
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Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)».
9. Τη με αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24.12.2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ.
Β΄/29.12.2009).
10. Την με αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19.11.2009).
11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που
αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.
12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στη «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2508

/τ.Β’/04.11.2011) και στη μετονομασία του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας σε «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» και
εξακολουθεί να εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
13. Τη με αρ. πρωτ. 10846 /23-06-2011 Πρόσκληση και τη με αρ. πρωτ. 14027/ 23/08/2011 Ορθή Επανάληψή της, του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των
συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
14. Τη με αρ. πρωτ.17531/18-10-2011 Απόφαση Ένταξης

της

πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Α.Π.5» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
15. Το με αριθμ. πρωτ. 603.21/05/9719/30-03-2012 ( ΕΥΔ 5272/03-04-2012) έγγραφο υποβολής Τροποποιημένων Τεχνικών
Δελτίων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
16. Το με αριθμ. πρωτ. Υ.Σ. 709/25-04-2012 έγγραφο Διαβίβασης αιτημάτων τροποποίησης Πράξεων της αρμόδιας Μονάδας
παρακολούθησης Β1.
17. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής
αξιολόγησης της τροποποιημένης πρότασης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
18. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Σ 902/16-05-2012 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της ένταξης της
πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΑΠ5" στον Αξονα
Προτεραιότητας "05 - Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π.
"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

363943
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Ε2458
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2011ΣΕ24580095
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

10403

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
ΈΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : ΑΘΗΝΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ : 09-00
Προτεινόμενος τίτλος Π.Δ.Ε: Επιχορήγηση του Ι.Ν.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ για το έργο
«ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Α.Π.5»
Η κατάρτιση μέσω χορήγησης επιταγών κατάρτισης ή εκπαιδευτικών κουπονιών
(Vouchers), αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης
υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη
δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης (δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ) σύμφωνα με
προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. Το Voucher (επιταγή
κατάρτισης ή κουπόνι κατάρτισης) ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία, η
οποία μεταβιβάζεται στον ωφελούμενο ως επιχορήγηση με αποκλειστικό σκοπό την
ανταλλαγή του με υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
Η χρήση του εν λόγω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους
ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον φορέα από τον οποίο θα
λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.
Η «επιταγή» παρέχεται στους ωφελούμενους καταρτιζόμενους από τη Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Το έργο διαχείρισης της παροχής της «επιταγής» ανατίθεται από τη
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Οι ωφελούμενοι καταρτιζόμενοι (νέοι στη μεταϋποχρεωτική επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση), στους οποίους καταβάλλεται η «επιταγή», καλύπτουν το
σύνολο ή μέρος του κόστους των υπηρεσιών κατάρτισης που παρέχεται από τα
Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Ι.Ι.Ε.Κ. για ένα εκπαιδευτικό έτος, καθώς η «επιταγή» ενσωματώνει τη
σχετική οικονομική αξία με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με τις υπηρεσίες
αυτές.
Η «επιταγή» συνίσταται, για όλους τους καταρτιζόμενους σε Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ., σε
ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό. Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα, τα οποία
καταβάλλουν για δύο εξάμηνα κατάρτισης οι Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών
μελών της Ε.Ε. που καταρτίζονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Το ποσό της «επιταγής» προσαρμόζεται κάθε φορά
στο ποσό των ανωτέρω διδάκτρων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από την
κείμενη νομοθεσία. Ειδικά, στην περίπτωση των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. που
δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλλουν δίδακτρα μειωμένα
σε σχέση με αυτά που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, το ποσό της «επιταγής»
ισούται με το ύψος των μειωμένων αυτών διδάκτρων.
Η «επιταγή» χορηγείται μέσα από ετήσιους επαναλαμβανόμενους κύκλους που
συντρέχουν με τα εκπαιδευτικά έτη της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Το
εκπαιδευτικό έτος αποτελείται από το φθινοπωρινό και το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.
Κάθε κύκλος υλοποίησης έχει διακριτή διαδικασία ανάδειξης ωφελουμένων από τους
προηγούμενους και τους επόμενους κύκλους υλοποίησης. Οι ετήσιοι κύκλοι
χορήγησης της «επιταγής» ξεκινάνε το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης. Ο πρώτος
κύκλος υλοποίησης αφορά στο εκπαιδευτικό έτος 2011 - 2012 και ο τελευταίος
κύκλος υλοποίησης αφορά στο εκπαιδευτικό έτος 2014 - 2015.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της «επιταγής αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης» έχουν οι καταρτιζόμενοι, Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών
της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που εγγράφονται σε
οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2)
εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. της χώρας και θα αξιολογηθούν βάσει των
κριτηρίων που θέτει η σχετική Κ.Υ.Α.
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Ο Τρόπος πληρωμής της επιταγής ΑΕΚ (Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης)
γίνεται με τη σταδιακή εξόφληση και πληρωμή σε προκαθορισμένες δόσεις ανάλογα
με την πρόοδο της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης. Ο τρόπος και οι
δόσεις καταβολής καθώς και η διαδικασία υλοποίησης της πράξης θα περιγράφεται
στον Οδηγό Διαχείρισης της πράξης. Ενδεικτικά μπορεί να καταβάλλεται σε 2 δόσεις
δηλ. με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ενός εκ των δύο εξαμήνων σπουδών. Ο
δικαιούχος κατάρτισης δικαιούται να καταθέσει αίτηση για χορήγηση επιταγής και
για την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (β έτος σπουδών) εφόσον βέβαια έχει επιτυχώς
ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών.
Η διαχείριση της πράξης θα γίνει από το Δικαιούχο με τη θέσπιση και λειτουργία
κατάλληλου συστήματος διαχείρισης για την παρακολούθηση των ενδιαφερομένων
ατόμων και των επιλογών που αφορούν στην κατάρτισή τους, στον έλεγχο της
ποιότητας της κατάρτισης καθώς και των διαδικασιών που αφορούν στις πληρωμές
των επιταγών – vouchers.
H 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (voucher)
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Α.Π.5» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» αφορά στα εξής σημεία:
1. Στην αλλαγή των στοιχείων του Δικαιούχου (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
2. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων και δικαιολογητικών προς τα Δημόσια ΙΕΚ από τους
Δ/ντές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ και αντίστοιχα προς τα Ιδιωτικά ΙΕΚ από τα μέλη της
Ομάδας Έργου της Πράξης
3. Στην αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης που αφορά στη Δημοσιότητα με την
προσθήκη προβολής και τηλεοπτικών μηνυμάτων η οποία προέρχεται από την
αντίστοιχη μείωση της Δράσης 1 που αφορά στη Διαχείριση και Παρακολούθηση του
Προγράμματος
4. Στην προσθήκη μιας επιπλέον υποδράσης στη Δράση 1: Διαχείριση και
Παρακολούθηση του Προγράμματος, που αφορά στην άμεση ενημέρωση των
καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ μέσω ενημερωτικών εντύπων ή
ενημερωτικών συναντήσεων, ανεξαρτήτως των Δράσεων της Δημοσιότητας
5. Μεταβολή στο συνολικό Π/Υ της Πράξης ανά Άξονα δεν προβλέπεται.
Βάσει των παραπάνω η τροποποιημένη Πράξη επιμερίζεται στις ακόλουθες δράσεις:
• Δράση 1 : Διαχείριση και Παρακολούθηση του Προγράμματος
Η δράση προβλέπει τη διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος καθ’όλη
τη διάρκεια υλοποίησης του. Απαραίτητη για την εύρυθμη και διαφανή λειτουργία των
Ι.Ε.Κ είναι η σύσταση ενός ελεγκτικού μηχανισμού υλοποίησης του έργου. Για το
λόγο αυτό θα οριστεί επιτροπή ελέγχου που θα αποτελείται από Διευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ
ή/και υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και η οποία θα
διενεργεί ελέγχους σε μηνιαία βάση. Ο κάθε έλεγχος θα πιστοποιείται με έκθεση που
θα υποβάλλεται κατόπιν της διενέργειας του ελέγχου.
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των δικαιούχων voucher θα πραγματοποιείται από
τους Διευθυντές των Δημοσίων ΙΕΚ.
Με δεδομένο ότι υπάρχουν καταρτιζόμενοι σε Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δικαιούνται, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλουν μειωμένα δίδακτρα, η αξιολόγηση των
δικαιολογητικών ως προς το κομμάτι του ποσού της επιταγής που θα καταβληθεί
στους δικαιούχους, θα πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα. Των μεν Δημοσίων ΙΕΚ θα
αξιολογείται από τους Διευθυντές των Δημοσίων ΙΕΚ, των δε Ιδιωτικών από την ομάδα
έργου της Πράξης.
Επί πλέον στο πλαίσιο της ευρύτερης διάδοσης του έργου και των παρεχόμενων
υπηρεσιών του προγράμματος, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη άμεσης
ενημέρωσης των καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ για το περιεχόμενο του
προγράμματος, προβλέπεται και καλύπτεται από την παρούσα Δράση, δράση
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δημοσιότητας και προβολής, με τη μορφή ενημερωτικών εντύπων, ή ενημερωτικών
συναντήσεων με διαδικασία ανάθεσης λόγω του χαμηλού κόστους, η οποία θα
υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου ή κατά τη λήξη της.
Η δράση αυτή είναι ανεξάρτητη και διαφοροποιείται από τις δράσεις που καλύπτονται
από την αντίστοιχη Δράση Δημοσιότητας.
• Δράση 2 : Αξιολόγηση του Προγράμματος
Το Υποέργο συνίσταται στην εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης στο σύνολό της
καθώς και των επιμέρους Δράσεων, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά τους με
βάση τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί αρχικά, καθώς και την
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.
Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης είναι η παρακολούθηση του όλου έργου και
πραγματοποιείται σε 3 φάσεις (αρχική, ενδιάμεση, τελική), ώστε να εξασφαλίζεται η
ποιότητα των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και των λοιπών υπηρεσιών των δομών,
όπως αυτές περιγράφονται.
Η αξιολόγηση αφορά τόσο στις υποστηρικτικές ενέργειες (ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση, τεκμηρίωση) όσο και στο παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο ανά
I.E.K..
• Δράση 3 : Δημοσιότητα και Προβολή του Προγράμματος
Αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης συντονισμένων παρεμβάσεων με
την αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών μέσων και ενεργειών που κύριο στόχο θα
έχουν την ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο του προγράμματος και τις
δυνατότητες που παρέχει σε ενδιαφερομένους νέους.
Στόχο της δράσης αποτελεί η ευρύτερη διάδοση του έργου και των παρεχόμενων
υπηρεσιών του προγράμματος.
• Δράση 4 : Χορήγηση Επιταγών (Voucher) A.E.K. (Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης)
Η δράση περιλαμβάνει τη χορήγηση επιταγών προς τους ωφελούμενους. Οι
δικαιούχοι της επιταγής επαγγελματικής κατάρτισης αναδεικνύονται μέσα από την
κατάταξή τους σε πίνακα μοριοδότησης βάσει διαδικασιών και κριτηρίων (κοινωνικών
και αναπτυξιακών ειδικοτήτων), που θα οριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το
ποσό της «επιταγής» καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις μετά από την επιτυχή
παρακολούθηση του φθινοπωρινού και εαρινού εξάμηνου κατάρτισης αντίστοιχα. Η
επιτυχής παρακολούθηση των εξαμήνων κατάρτισης αποδεικνύεται με σχετικές
βεβαιώσεις από τους φορείς κατάρτισης των ωφελούμενων.
Το ΙΤΥΕ – Διόφαντος θα αναλάβει την υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει με τις κατάλληλες
παραμετροποιήσεις την υλοποίηση του προγράμματος .

6. Παραδοτέα πράξης:

Τα παραδοτέα της Πράξης προκύπτουν από την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
των παραπάνω δράσεων και είναι τα ακόλουθα:
• Στο πλαίσιο της Δράσης 1: Διαχείριση και Παρακολούθηση της Προγράμματος
- Μηνιαίες ή Τριμηνιαίες Εκθέσεις προόδου στελεχών Ομάδας Έργου
- Έντυπη επιβεβαίωση αξιολόγησης δικαιολογητικών από τα στελέχη της Ομάδας
έργου, που θα προκύπτει από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης αιτήσεων
- Αναφορές Επιθεωρήσεων/ Ελέγχου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στα ΙΕΚ
- Έντυπη επιβεβαίωση αξιολόγησης δικαιολογητικών από τους Διευθυντές των
Δημοσίων ΙΕΚ, που θα προκύπτει από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης
αιτήσεων και έκθεση παρατηρήσεων επί αυτών.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 2: Αξιολόγηση του Προγράμματος
- Οδηγός εξωτερικής αξιολόγησης
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- Ενδιάμεσες αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών περιόδων
- Τελική Αξιολόγηση
• Στο πλαίσιο της Δράσης 3: Δημοσιότητα και Προβολή του Προγράμματος
- Παραγωγή και δημοσιοποίηση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών spots
- Ενημερωτικά Φυλλάδια
- Φυλλάδια Οδηγιών
- Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες
Στο πλαίσιο της Δράσης 4: Χορήγηση Επιταγών (Voucher) A.E.K
• Παρουσιολόγια δικαιούχων Voucher (τηρούνται στους κατά τόπους παρόχους
κατάρτισης)
• Βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των δικαιούχων voucher
• Φάκελοι των δικαιολογητικών των δικαιούχων voucher (τηρούνται στους κατά
τόπους παρόχους κατάρτισης)
• Extrait ( Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογ/μού)
- Παρουσιολόγια δικαιούχων Voucher (τηρούνται στους κατά τόπους παρόχους
κατάρτισης)
- Βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των δικαιούχων voucher
- Φάκελοι των δικαιολογητικών των δικαιούχων voucher (τηρούνται στους κατά τόπους
παρόχους κατάρτισης)
- Extrait
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

6412
Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
Αριθμός
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 46 (μήνες)

Τιμή Στόχος

30,378.00

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
Βάση
Παραστατικων

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

23,408,131.35
194,678.26
23,602,809.61
23,602,809.61

23,602,809.61
23,602,809.61
23,602,809.61

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 23,602,809.61 Ευρώ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 7 από 8

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 23,602,809.61 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 23,602,809.61 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε2458

Φορέας ΣΑ:

1010700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2011ΣΕ24580095
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 23,602,809.61 (ποσό
σε ευρώ).
Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε.
ανέρχεται σε 5,915,040.81 (ποσό σε ευρώ)

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής,παραμένουν σε ισχύ.
Η Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Ιφιγένεια Ορφανού

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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