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Ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
–
Α.Π.6»,
στον
Άξονα
Προτεραιότητας 6 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων,

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (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».
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3. Την µε αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και ∆ια 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 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/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) κοινής υπουργικής απόφασης
µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού 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 Γενικών ∆ιευθύνσεων,
∆ιευθύνσεων 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, ∆ια
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 «∆ιορισµός στη θέση της
Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (492 Φ.Ε.Κ.
τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19.11.2009).
11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί
µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν.
12. 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 ∆ια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά
εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»
13. Τη µε αρ. πρωτ. 28740/03-10-2011 (εισερχ. στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ µε αρ. πρωτ. 16518/03-102011) αίτηση χρηµατοδότησης του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ), για
την πράξη µε τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Α.Π.6»
προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
14. Το µε αριθµ. πρωτ. 28737/03-10-2011 (ΕΥ∆ 16515/03-10-2011) έγγραφο της επανυποβολής
και επικαιροποίησης των Τ∆ΠΠ.
15. Το µε αριθµ. πρωτ. 14369/31-08-2011 έγγραφο της ΕΥ∆ που αφορά στα στοιχεία της
αξιολόγησης της Πράξης µε τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»
16. Το αποτέλεσµα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης
της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των
στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
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17. Τη µε αρ. πρωτ Υ.Σ 2335/18-10-2011 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την
ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».

Αποφασίζει

την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Α.Π. 6», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.1.Κωδικός
2.Κωδικός
πράξης
Π∆Ε:

ΣΑ:

363948

2458

2.2.Κωδικός
πράξης ΣΑ:

3.∆ικαιούχος:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

4.Κωδικός ∆ικαιούχου:

501120

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
:
«ΕΠΙΤΑΓΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Α.Π.6»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
Έ∆ΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Φυσικό αντικείµενο της
πράξης:

(VOUCHER)

ΑΡΧΙΚΗΣ

: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
: ΑΘΗΝΑ
: 09-00

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
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τη Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Το έργο διαχείρισης της
παροχής της «επιταγής» ανατίθεται από τη Γενική Γραµµατεία ∆ιά
Βίου Μάθησης στο Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(Ι.∆.ΕΚ.Ε.).
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 ∆.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
∆.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 ∆.Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας ∆ιά 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.
∆ικαίωµα 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 ∆.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ.
της χώρας και θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων που θέτει η
σχετική ΚΥΑ.
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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ικαιούχο (Ι∆ΕΚΕ) µε τη
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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.
Βάσει των παραπάνω, η πράξη επιµερίζεται στις ακόλουθες δράσεις:
•

∆ράση 1 : ∆ιαχείριση
Προγράµµατος

και

Παρακολούθηση

της

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
∆ιευθυντές ∆.Ι.Ε.Κ ή/και υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας ∆ια
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. ∆εδοµένου εξάλλου της
πληθώρας των αιτήσεων που αναµένεται να υποβληθούν κατά τη
περίοδο των εγγραφών των δυνητικών δικαιούχων voucher θα
οριστούν στα κατά τόπους ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ επιτροπές ελέγχου των
δικαιολογητικών που θα προσκοµίζουν οι δυνητικοί δικαιούχοι
voucher.
•

∆ράση 2 : Αξιολόγηση του Προγράµµατος

Το Υποέργο συνίσταται στην εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης στο
σύνολό της καθώς και των επιµέρους ∆ράσεων, 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 Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
•

∆ράση 3 : ∆ηµοσιότητα 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.
•

∆ράση 4 : Χορήγηση Επιταγών (Voucher)
(Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης)

A.E.K.

Η δράση περιλαµβάνει τη χορήγηση επιταγών προς τους
ωφελούµενους. Οι δικαιούχοι της επιταγής επαγγελµατικής
κατάρτισης αναδεικνύονται µέσα από την κατάταξη 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
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εαρινού
εξάµηνου
κατάρτισης
αντίστοιχα.
Η
επιτυχής
παρακολούθηση των εξαµήνων κατάρτισης αποδεικνύεται µε
σχετικές
βεβαιώσεις από τους φορείς κατάρτισης των
ωφελούµενων.
Το ΙΤΥΕ – ∆ιόφαντος θα αναλάβει την υλοποίηση, λειτουργία και
συντήρηση ηλεκτρονικής πλατφόρµας, οι οποία θα µπορεί να
υποστηρίξει µε τις κατάλληλες παραµετροποιήσεις την υλοποίηση
του προγράµµατος .

Τα παραδοτέα της Πράξης προκύπτουν από την υλοποίηση του
φυσικού αντικειµένου των παραπάνω δράσεων και είναι τα
ακόλουθα:

• Στο πλαίσιο της ∆ράσης 1: ∆ιαχείριση και Παρακολούθηση
της Προγράµµατος
•

Τριµηνιαίες Εκθέσεις προόδου στελεχών Οµάδας Έργου

Αναφορές Επιθεωρήσεων/
φυσικού αντικειµένου στα Ι.Ε.Κ.
•

Ελέγχου

υλοποίησης

του

• Στο πλαίσιο της ∆ράσης 2: Αξιολόγηση του Προγράµµατος

Παραδοτέα πράξης:

Οδηγός εξωτερικής αξιολόγησης

•

Ενδιάµεσες αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών περιόδων

•

Τελική Αξιολόγηση

• Στο πλαίσιο της ∆ράσης 3: ∆ηµοσιότητα και Προβολή του
Προγράµµατος

•
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•

•

Παραγωγή και δηµοσιοποίηση ραδιοφωνικών spot

•

Ενηµερωτικά Φυλλάδια

•

Φυλλάδια Οδηγιών

•

∆ηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες

Στο πλαίσιο της ∆ράσης 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)

7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

6412

Αριθµός υποτροφιών αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης

ΑΡΙΘΜΟΣ

2.062

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 46 ΜΗΝΕΣ.

9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31-12-2015.

10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

1. Άµεσες ∆απάνες
1α. Βάσει
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

1.585.756,66
1.602.330,10 €

16.573,44

ii. ΦΠΑ

1β. Κατ’ αποκοπή βάσει µοναδιαίου
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
Σύνολο (1)

1.602.330,10 €

1.602.330,10 €

1.602.330,10 €

1.602.330,10 €

2. Έµµεσες ∆απάνες
2α. Βάσει
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
ii. ΦΠΑ

2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού
ποσοστού επί των αµέσων δαπανών
Σύνολο (2)
3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων
ΣΥΝΟΛΑ

11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ανέρχεται σε
1.602.330,10 €.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1ης

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.602.330,10 € και επιµερίζεται ως ακολούθως:
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ΚΩ∆. ΣΑ:

2458

Φορέας ΣΑ:
(∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(∆ΙΠΕΕ))
ΚΩ∆ 1010750
ΚΩ∆. Πράξης
ΣΑ:

1: Προϋπολογισµός Π/Υ (1):

1.602.330,10 €.

Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π.∆.Ε ανέρχεται σε
12.000,00 €.

2: Προϋπολογισµός Π/Υ (2): 0 €.
Η προτεινόµενη πίστωση έτους 2011 στο Π.∆.Ε. ανέρχεται σε 0 €.

2011ΣΕ2458

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνηµµένο
Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος αυτής.

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
o

Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης

o

Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (αποστέλλεται για ενηµέρωση στο ∆ικαιούχο µόνο κατά τη διαδικασία
υπογραφής του Συµφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, µαζί το Σχέδιο της Απόφασης
Ένταξης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
o

ΥΠΟΙΑΝ, ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

o

Φορέας Χρηµατοδότησης (ΥΠ∆ΒΜΘ - ∆/νση Προγραµµατισµού Επιχειρησιακής Ερευνάς (∆ΙΠΕΕ))

o

Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
o

ΕΥ∆/ Μονάδα Α1, Α2, Β4
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