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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ
ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ) (πρώην ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της
Πράξης "Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης
για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου" (κωδικός ΟΠΣ:
5007886),που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ).

2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το έργο διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
-

Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α’ 267), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

-

Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 163) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-

Τις

διατάξεις

της

Υπουργικής

Απόφασης

Συστήματος

Διαχείρισης

(Β’

540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε με
τις

υπουργικές

αποφάσεις

υπ’

αριθ.

πρωτ.

43804/ΕΥΘΥ

2041/09

(Β’

1957/9.9.2009), υπ’ αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (Β’ 1088/2010), υπ’
αριθμ.

5058/ΕΥΘΥ

138

25622/ΕΥΘΥ/592/2014

(Β’

292/13.2.2013)

απόφαση

του

και

Υπουργού

την

υπ’

Ανάπτυξης

αριθ.
και

Ανταγωνιστικότητας (Β’ 1491/6.6.2014).
-

Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής

Προστασίας

«Τροποποίηση

και

κωδικοποίηση

της

υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό
0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας,

Παιδείας,

Δια

Βίου

Μάθησης

και

Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο
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Σύστημα

Διαχείρισης,

Αξιολόγησης,

Παρακολούθησης

και

Ελέγχου

των

Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή
το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού
1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
-

Τις διατάξεις της 9.16031/Οικ.3.2815/ 10-15.9.2009 (Β’ 1999/15.9.09) Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)», όπως ισχύει έως την 30.8.2013 σύμφωνα με την
υποπαράγραφο Θ11 και την περίπτωση 2 εδάφιο στ της υποπαραγράφου Θ18
του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α’ 222/2012)

-

Τις διατάξεις του π.δ. 24/2010 (Α’ 56/25-04-2010) «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009» και
ειδικότερα το Άρθρο 4, παρ.2, εδάφιο β σύμφωνα µε το οποίο το Υπουργείο
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει την «αρμοδιότητα
διαμόρφωσης

του

εκπαιδευτικού

πλαισίου

όλων

των

μονάδων

της

δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών μονάδων,
δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
-

Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

-

Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης &
Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

-

Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020.

-

Τους Κανονισμούς αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, 1083/2006 του Συμβουλίου και 1828/2006 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

-

Τους

Κανονισμούς

αριθ.

1303/2013

και

1304/2013

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου.
-

Τη με αρ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
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Δυναμικού»

2007-2013

του

Υπουργείου

Απασχόλησης

και

Κοινωνικής

Προστασίας. (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).
-

Τη με αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/ 17/12/2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός
CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.

-

Την από 22-12-2008 4η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα ειδικά κριτήρια
επιλογής των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

-

Το υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση
για τη Νεολαία» (Μάϊος 2014).

-

Τη με αριθμ. πρωτ. 4.11246/οικ.6.1717/11.04.2014 επιστολή της Γενικής
Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων και του Ειδικού Γραμματέα
Διαχ/σης Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σχετικά με την αναγκαιότητα αύξησης των πόρων που κατανέμονται στις
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στο ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014- 2020.

-

Τη με αριθμ. πρωτ. 4.16696/οικ.6.2436/03.06.2014 επιστολή της Γενικής
Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα διαχείρισης
εμπροσθοβαρών δράσεων καθώς και τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων
πράξεων.

-

Τη με αριθμ. πρωτ. 4.18065/οικ.6.2641/13.06.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς την ΕΥΘΥ, σχετικά με τον σχεδιασμό
του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

-

Τη με αριθμ. πρωτ. 4.18517/οικ.6.2718/18.06.2014 επιστολή της Γενικής
Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με την υλοποίηση των εμπροσθοβαρών
δράσεων 2014- 2020.

-

Τη με αριθμ. πρωτ. 32499/ΕΥΘΥ/686/24.06.2014 (Α.Π. ΕΥΔ:4.19295 /6.2887/256-2014) επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ σχετικά
με την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς υλοποίησης
του νέου Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση 2014 – 2020».
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-

Την από 24-6-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.19331/6.2894/25.6.2014) επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ
σχετικά με την «Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς
υλοποίησης του νέου Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια
Βίου Μάθηση 2014 – 2020».

-

Το κείμενο κατευθύνσεων της Ε.Ε. σχετικά με τη διαχείριση των πόρων της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (YEI Guidance Note).

-

Τη με αριθμ. πρωτ. 51020/EΥΘΥ 1153/15-10-2014 επιστολή του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα «Οδηγίες για την έναρξη
υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020».

-

Τη με αριθμ. πρωτ. 51760/20-10-2014 επιστολή του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ
των ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της
περιόδου 2007-2013 και κατά τη μεταβατική περίοδο»

-

Το Ν. 2472/1997 (Α’ 50/10.04.1997) περί «Προστασίας ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

-

Τη με αρ. πρωτ. 4.32039/οικ.6.5513/20-11-2014 Πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδ.
ΝΕΟΕΠ06 στο δικαιούχο Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρ/νων από το ΕΚΤ
Ενεργειών (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη Δράση
«Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε
ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας»,
προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων
Προτεραιότητας 07, 08 & 09 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

-

Τη με α.π. 4.33443/5.23489/5-12-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.33471/6.5874/5-12-2014)
αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου ΕΥΕ-ΕΚΤ για την ένταξη της πράξης
«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για
άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» στον Α.Π. 8
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

-

Τη με α.π. 4.33444/5.23490/5-12-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.33472/6.5875/5-12-2014)
αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου ΕΥΕ-ΕΚΤ για την ένταξη της πράξης
«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για
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άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» στον Α.Π. 8
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
-

Τη με α.π. 4.33445/5.23491/5-12-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.33473/6.5876/5-12-2014)
αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου ΕΥΕ-ΕΚΤ για την ένταξη της πράξης
«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για
άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» στον Α.Π. 7
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

-

Το με ημερ. 5-12-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας του Δικαιούχου ΕΥΕ-ΕΚΤ με το
Συνδικαιούχο «Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας»
(ΕΣΕΕ).

-

Την υπ’ αρ πρωτ. 4.33473/6.5876/23.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΚΕ8Λ-ΞΙΗ) Απόφαση
Ένταξης της Πράξης με τίτλο "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του
λιανικού εμπορίου στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" στον Άξονα προτεραιότητας 07:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»
του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" (Κωδ. ΟΠΣ: ΟΠΣ 496014, Κωδ.
ΣΑ: Ε0348).

-

Την υπ’ αρ πρωτ. 4.33472/6.5875/23.12.2014 (ΑΔΑ: 6ΗΕΥΛ-ΓΦΟ) Απόφαση
Ένταξης της Πράξης με τίτλο "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του
λιανικού

εμπορίου

στις

3

περιφέρειες

σταδιακής

εξόδου"

στον

Άξονα

προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3
περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
(Κωδ. ΟΠΣ: 496015, Κωδ. ΣΑ: Ε0348).
-

Την υπ’ αρ πρωτ. 4.33473/6.5876/23.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΚΕ8Λ-ΞΙΗ) Απόφαση
Ένταξης της Πράξης με τίτλο "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του
λιανικού εμπορίου στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου" στον Άξονα
προτεραιότητας 09: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου» του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
(Κωδ. ΟΠΣ 496016 Κωδ. ΣΑ: Ε0348).
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-

Την υπ’ αρ πρωτ 5.14383/6.1968/03-07-2015 (ΑΔΑ: ΨΠ09465ΦΘΘ-Δ4Ζ) 1η
Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης "Δράσεις κατάρτισης,
συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του
λιανικού εμπορίου στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" με κωδικό ΟΠΣ 496014 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

-

Την υπ’ αρ πρωτ 5.16371/6.2224/03-07-2015 (ΑΔΑ: 7Υ5Φ465ΦΘΘ-ΛΡΓ) 1η
Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης "Δράσεις κατάρτισης,
συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του
λιανικού εμπορίου στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" με κωδικό ΟΠΣ 496015
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

-

Την υπ’ αρ. πρωτ. 5.18523/6.2587/03-07-2015 (ΑΔΑ: 6ΛΟΠ465ΦΘΘ-6Κ9) 1η
Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης "Δράσεις κατάρτισης,
συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του
λιανικού εμπορίου στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου" με κωδικό ΟΠΣ 496016
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

-

Την υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015
(ΦΕΚ Β'1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», καθώς και την με αριθμ. 126829 / EΥΘΥ
1217 (1)/08.12.2015 «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού

προϋπολογισμού

για

την

υλοποίηση

προγραμμάτων

συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ.
22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015), όπως ισχύουν.
-

Τις

αποφάσεις

ανάκλησης

των

πράξεων

«ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2
Περιφέρειες

Σταδιακής

εισόδου

από

το

ΕΣΠΑ

2007-2013

για

λόγους

διαχειριστικούς, καθώς απαιτείται η ένταξη τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
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Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός
CCI2014GR05M9OP001) 2014-2020, και πιο συγκεκριμένα:

-

•

της Πράξης με κωδικό MIS 496014 με αρ. πρωτ. 10182/23.03.2017

•

της Πράξης με κωδικό MIS 496015 με αρ. πρωτ. 10183/23.03.2017

•

της Πράξης με κωδικό MIS 496016 με αρ. πρωτ. 10184/23.03.2017

Την υπ’ αριθμ. 10614/7-4-2017 Πρόσκληση (Κωδικός ΑΝΑΔ10) της Δ.Α. του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 –
2020» προς το Δικαιούχο «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης &
Κοινωνικής

Οικονομίας»

για

την

υποβολή

προτάσεων

στον

Α.Π.3

«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ» αναφορικά με «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους
νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής
Οικονομίας»
-

Την υπ’ αριθμ. 7.5789/12-05-2017 (α.π. ΕΥΔ 11504/12-5-2017) αίτηση
χρηματοδότησης του Δικαιούχου «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης &
Κοινωνικής Οικονομίας» για την πράξη «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής
άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για ανέργους νέους 18-24 ετών στον
τομέα του λιανικού εμπορίου» (Κωδικός MIS 5007886).

-

Την υπ’ αρ πρωτ. 13002/10-07-2017 (ΑΔΑ: 9Κ3Σ465ΧΙ8-1Β8) Απόφαση Ένταξης
της Πράξης με τίτλο "Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής
και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού
εμπορίου"

με

Κωδικό

ΟΠΣ

5007886

στον

Άξονα

Προτεραιότητας

«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29
ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020» στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης της πράξης από τη
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ).

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
3.1 Αντικείμενο της Δράσης
Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και
πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη
ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού
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Εμπορίου και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε
να ενταχθούν/επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά
εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.
Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260
ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα). Η Κατάρτιση θα
πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

3.1.1 Μητρώο ωφελουμένων
Oι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμέτοχης στην ειδικά διαμορφωμένη
ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr. Κάθε άνεργος εκδηλώνει
ενδιαφέρον, και εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της
διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, εγγράφεται στο «Μητρώο Ωφελουμένων»
της επόμενης παραγράφου.
Το Μητρώο Ωφελουμένων τηρείται από την Ε.Σ.Ε.Ε. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι
αιτούντες του Προγράμματος, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών
τους, με την ένδειξη «επιτυχών» ή «άκυρος». Άκυρη θεωρείται μια υποψηφιότητα
εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή ο αιτών δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι δυνητικά
δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη μοριοδότησή τους. Κάθε
αιτών χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης
Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, στους
δυνητικά ωφελούμενους δίνεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα στοιχεία του
Μητρώου που τους αφορούν, με χρήση του μοναδικού αριθμού ΚΑΥΑΣ.

3.1.2 Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών
Οι ειδικότητες στις οποίες καταρτίζονται οι ωφελούμενοι είναι:
•

Πωλητής Λιανικής

•

Εξωτερικός Πωλητής
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•

Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου

•

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

•

Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)

•

Υπάλληλος Γραφείου.

Κάθε ωφελούμενος παρακολουθεί μία από τις ανωτέρω ειδικότητες.

3.1.3 Πρακτική Άσκηση διάρκειας 260 ωρών
Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες
σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Ειδικότερα, η Ε.Σ.Ε.Ε. τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων που καλύπτουν τις ανάγκες
πρακτικής άσκησης του έργου και στο οποίο καταχωρούνται οι εξής πληροφορίες:
-

ο αριθμός των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να
απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής
άσκησης,

-

ο

συνολικός

αριθμός

εργαζομένων

της

επιχείρησης

και

η

Περιφέρεια

Δραστηριοποίησης.
Οι εταιρίες καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ομαδοποίησή τους,
καθώς και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων που ζητούνται.
Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να προβούν
σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής
άσκησης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού λόγω απόλυσης, θα
πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να
προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε να διατηρείται σταθερός ο αριθμός του
προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν
περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.
Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι
περιπτώσεις:
•

Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη
σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την
άσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό
πλημμελήματος (άρθρο 5 του Ν. 2112/1920).
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•

Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο,
σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.

•

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την
πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της
επιχείρησης (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της)
και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

1-5

Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

6-10

Ίσος με το 80% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

11-50

Ίσος με το 70% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

51-70

Έως 35 Άτομα

71 -250

Ίσος με το 50% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

251 - 418

Έως 125 Άτομα

> 418

Ίσος με το 30% του Αριθμού των
Απασχολουμένων

Σε περίπτωση που ο παραπάνω αριθμητικός υπολογισμός οδηγεί σε δεκαδικό
αριθμό, ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζομένων ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο
ακέραιο αριθμό.
Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση
εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί
πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζομένου/ωφελουμένου.

3.1.4 Εξατομικευμένη συμβουλευτική
Στο πλαίσιο της πράξης πραγματοποιούνται πέντε (5) ατομικές συνεδρίες
συμβουλευτικής:
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1η Συνεδρία Συμβουλευτικής: Διεξάγεται πριν την έναρξη της Α΄ Φάσης (α΄ μέρος
θεωρητικής κατάρτισης). Κατά τη διάρκειά της ο ωφελούμενος πραγματοποιεί
προσωπική συνέντευξη με τον σύμβουλο, ο οποίος και συμπληρώνει το
επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου.
2η Συνεδρία Συμβουλευτικής: Διεξάγεται, όπως και η 1η Συνεδρία, πριν από την
έναρξη της Α΄ Φάσης (α΄ μέρος θεωρητικής κατάρτισης). Κατά τη διάρκεια αυτής
επιλέγεται, σε συνεργασία με τον σύμβουλο, μία από τις 6 ειδικότητες, η οποία
κρίνεται ως η καταλληλότερη για τον ωφελούμενο, καθώς και η κατάλληλη θέση για
την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.
3η Συνεδρία Συμβουλευτικής: Διεξάγεται κατά την υλοποίηση της Α΄ Φάσης (α΄
μέρος θεωρητικής κατάρτισης). Κατά τη διάρκεια αυτής ο σύμβουλος ενημερώνει τον
ωφελούμενο για το αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία θα
πραγματοποιήσει τη πρακτική του άσκηση καθώς και για τα καθήκοντα της
ειδικότητας που πρόκειται να αναλάβει.
4η Συνεδρία Συμβουλευτικής: Διεξάγεται κατά την έναρξη της Γ’ Φάσης (β’ μέρος
θεωρητικής κατάρτισης). Ο σύμβουλος πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη συνεδρία με
τον ωφελούμενο με σκοπό την πληροφόρηση του τελευταίου για θεσμικά και
εργασιακά θέματα, τη συζήτηση επί οποιουδήποτε θέματος αντιμετώπισε ο
ωφελούμενος κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης (α΄ μέρος πρακτικής άσκησης) και τη
καλύτερη προετοιμασία του ωφελούμενου για την έναρξη της Δ’ Φάσης (β’ μέρος
πρακτικής άσκησης).
5η Συνεδρία Συμβουλευτικής: Διεξάγεται πριν από την έναρξη της διαδικασίας
πιστοποίησης. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αυτής συνεδρίας γίνεται η
προετοιμασία του ωφελούμενου για την πιστοποίηση.
Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του
προγράμματος.

3.1.5 Πιστοποίηση των ωφελουμένων ανά ειδικότητα
Η πιστοποίηση δεξιοτήτων των ωφελούμενων γίνεται με βάση σχήματα – πρότυπα
πιστοποίησης, τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά
εργασίας και είτε είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε
χορηγούνται από φορείς που είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να
χορηγούν

πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Η

πιστοποίηση
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κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι
αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.

4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η Πράξη αφορά στο σύνολο της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση
συμμετοχής για οποιαδήποτε διοικητική περιφέρεια της χώρας επιθυμούν να
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

5 ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο
ποσό

των

πέντε

ευρώ

και

τριάντα

τριών

λεπτών

(5,33€/ώρα),

συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί στο ποσό των
τριών ευρώ και είκοσι λεπτών ανά ώρα (3,20€/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1.471,60 €
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων)
Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη
θεωρητική κατάρτιση, τις συνεδρίες συμβουλευτικής και την πρακτική άσκηση και
έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις
κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
i.

Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα (δηλ. κατά την έναρξη των συνεδριών
συμβουλευτικής) οι ωφελούμενοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην
έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).

ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
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iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας
(δημόσιας

ή

ιδιωτικής,

τυπικής

ή

άτυπης

εκπαίδευσης)/

Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης
παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Σημαντική Σημείωση
Οι νέοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα
ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του προγράμματος.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο
Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή
Διοικητικής Περιφέρειας.
Κατά την ένταξή του στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.

7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Κριτήρια επιλογής
•

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

•

Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2016, δηλ. εισοδήματα
που αποκτήθηκαν από 1/1/2016-31/12/2016). Ως ατομικό εισόδημα νοείται το
εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική φορολογική
δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα
νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του
[σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013),
«εξαρτώμενα μέλη» θεωρούνται μεταξύ άλλων «[…] β) άγαμα τέκνα, εφόσον: […]
-είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), γ) τα παρακάτω
φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον
67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία: - τέκνα του φορολογουμένου,
- αδερφοί και αδερφές των δύο συζύγων, […]», και υπό την προϋπόθεση το
εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000
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ευρώ στα πρόσωπα της περίπτωσης γ’]. Αιτούντες που δεν είχαν υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία
δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Α/Α

Κριτήριο Επιλογής

Ανάλυση
Κριτηρίου
Επιλογής

Μοριοδότηση
Κριτηρίου
Επιλογής

Από 0-4 μήνες

2 μόρια ανά
πλήρη μήνα
ανεργίας από τον
πρώτο έως και
τον τέταρτο μήνα
ανεργίας με
μέγιστο βαθμό τα
8 μόρια

Από 5-8 μήνες

8 μόρια + 1,5
μόριο ανά πλήρη
μήνα ανεργίας
από τον πέμπτο
έως και τον όγδοο
μήνα ανεργίας με
μέγιστο βαθμό τα
14 μόρια

Από 9 μήνες και άνω

14 μόρια + 1
μόριο ανά πλήρη
μήνα ανεργίας
από τον ένατο
μήνα ανεργίας και
άνω με μέγιστο
βαθμό τα 20
μόρια

α) Ατοµικό 03.500,00 ευρώ β)
Οικογενειακό 07.000,00 ευρώ

20 μόρια

α) Ατοµικό 3.501,00
-5.000,00 ευρώ β)
Οικογενειακό
7.001,00 10.000,00ευρώ

15 μόρια

α) Ατοµικό 5.001,00
– 8.000,00 ευρώ β)

10 μόρια

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)*
1

2

*Για τη μοριοδότηση
υπολογίζεται ως καταληκτική
ημερομηνία του χρόνου ανεργίας
η λήξη της προθεσμίας των
αιτήσεων συμμετοχής.

Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή
οικογενειακό (φορολογικό έτος
2016).
(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
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Α/Α

Κριτήριο Επιλογής

Ανάλυση
Κριτηρίου
Επιλογής

Μοριοδότηση
Κριτηρίου
Επιλογής

Οικογενειακό
10.001,0016.000,00 ευρώ
α) Ατοµικό 8.001,0012.000,00 ευρώ β)
Οικογενειακό
16.001,00 26.000,00 ευρώ

5 μόρια

α) Ατοµικό από
12.001,00 ευρώ και
άνω β) Οικογενειακό
από 26.001,00 και
άνω

0 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη
Βαθμολογία: 40

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 40 μόρια, η
βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παραπάνω. Σε περίπτωση
ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει
νωρίτερα αίτηση.

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η ένταξη στο μητρώο ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.esee-emporio.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 16/07/2018 έως
25/07/2018.
2. Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Σ.Ε.Ε. (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, Πετράκη 8,
Τ.Κ. 10563, ΑΘΗΝΑ) φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται
παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους.
Προσοχή: Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής – κι όχι αποστολής – των
δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζεται η 27η Ιουλίου
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2018. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά την 25η
Ιουλίου 2018) ή παραλαβή των δικαιολογητικών (μετά την 27η Ιουλίου 2018)
καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

3. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:
I. Την Αίτηση Συμμετοχής.
II. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού
ταυτοπροσωπίας.
III. Αντίγραφο

του

απολυτήριου

Γυμνασίου/Λυκείου,

τίτλου

σπουδών

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας
ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Σ.Α.Ε.Π. του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
IV. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους
2016. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής
φορολογικής

δήλωσης

προσκομίζουν

Αντίγραφο

του

Οικογενειακού

Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο
Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν
στην αίτησή τους, το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το
φορολογικό έτος 2016. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι
υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το
2016

θα

πρέπει

να

καταθέσουν

αντίγραφο

του

Οικογενειακού

Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν
φορολογική δήλωση για το 2016.
V. Αντίγραφο του εν ισχύ δελτίου ανεργίας, το οποίο δήλωσε ο ενδιαφερόμενος
στην ηλεκτρονική του αίτηση (από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης
της συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του
αίτηση).
VI. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης του δηλωθέντος στην ηλεκτρονική
αίτηση δελτίου ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται
και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική
ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος του δελτίου ανεργίας θα πρέπει
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να είναι τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 25/07/2018).
VII. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ.) με ημερομηνία
σύνταξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
(δηλαδή έως 25/07/2018).
Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η
Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί
ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,
στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της
(ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης
και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,
δηλαδή έως 25/07/2018).
Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της
εξατομικευμένης

παρέμβασης

και

η

ημερομηνία

έκδοσης

της

συγκεκριμένης βεβαίωσης είναι μετά την 25η Ιουλίου 2018, ο ωφελούμενος
πρέπει να υποβάλλει ΥΔ στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη
διαδικασία

εξατομικευμένης

παρέμβασης

μέχρι

την

καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή έως 25/07/2018).
VIII. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.) ότι δεν είναι
μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι
γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-8)
με βάση την προαναφερόμενη σειρά.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο
ωφελουμένων και για τη σειρά κατάταξης του χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό
Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) στη σχετική λειτουργία «Ανάκτηση ΚΑΥΑΣ
Ωφελούμενου» της ιστοσελίδας του έργου (http://www.esee-emporio.gr).
4. Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται με την ένδειξη:
-

Δικαιολογητικά για την πράξη «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης,
συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα
του λιανικού εμπορίου – ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ»

-

Ονοματεπώνυμο
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-

Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

-

Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση)

5. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών μετά την
ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της κάθε αξιολόγησης, όπως
περιγράφεται ανωτέρω. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τυχόν
ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συσταθεί για αυτό
τον σκοπό από την Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία εκδίδει σχετική απόφαση, εντός 3 ημερών,
με την οποία επικυρώνεται ο οριστικός Πίνακας των ωφελουμένων.

Επισημαίνονται τα εξής:
-

Οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις εν
γένει προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης
και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που
αφορούν σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, κατά
την εισαγωγή των επιλεγμένων ωφελουμένων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα
προσκομίζουν συμπληρωμένη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής
σε άλλη δράση.

-

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 56 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) ορίζεται ότι: «2. Άνεργοι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που προτίθενται να συμμετάσχουν σε
πρόγραμμα

εκπαίδευσης

ή

επαγγελματικής

κατάρτισης,

παραμένουν

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρόνος εκπαίδευσής
τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α)
είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από
την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα, β) δηλώσουν τα στοιχεία του
προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και γ) έχουν
παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν
προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής
κατάρτισης.[…]».

9 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής των ωφελουμένων
αρχίζει στις 16/07/2018 και λήγει στις 25/07/2018 και ώρα 23:59:59.
Η προθεσμία παραλαβής από την Ε.Σ.Ε.Ε. των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα
όσα δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση λήγει την 27/07/2018 και ώρα 14:00.
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