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«Οδηγός

εφαρµογής

των

προγραµµάτων

απόκτησης

εργασιακής

εµπειρίας»

Προκειµένου για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των προγραµµάτων απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας και σε συνέχεια των µε αριθµ.8 και 9/2016 σχετικών ∆ηµόσιων Προσκλήσεων, σας
επισηµαίνουµε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισµού θα τηρούν τις ακόλουθες οδηγίες:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοµατοποιηµένα πίνακες ανά ειδικότητα οι
οποίοι συµπεριλαµβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραµµένους ανέργους στο µητρώο -αναζητούντες
εργασία µε ΑΣ∆- ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύµφωνα µε την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν
συναφή τίτλο σπουδών ή και σύµφωνα µε το ΑΣ∆. Ο κάθε πίνακας περιλαµβάνει µακροχρόνιους
ανέργους και µη, µε βάση την αρχή ότι υποδεικνύονται πρώτα δύο µακροχρόνια άνεργοι και στη
συνέχεια ένας κοινός άνεργος κοκ. (δηλ. πρόκειται για έναν πίνακα στον οποίο έχουν ενοποιηθεί
δυο πίνακες: αυτός των µακροχρονίων και αυτός των µη µακροχρονίων µε βάση την αναφερόµενη
ποσόστωση 2-1).
Επιπλέον καταρτίζονται και λίστες µε τους παρόχους οι οποίες περιλαµβάνουν τους παρόχους των
οποίων η αίτηση εγκρίθηκε καθώς και την ειδικότητα που ζητούν. Το κάθε ΚΠΑ2 έχει πρόσβαση
στους πίνακες των ΚΠΑ2 της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς στους πίνακες των υπολοίπων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Μετά την ανάρτηση των πινάκων των ανέργων και των λιστών των παρόχων στο portal του ΟΑΕ∆,
οι εργασιακοί σύµβουλοι

προβαίνουν στη διαδικασία υπόδειξης του ανέργου. Επιπλέον τα ΚΠΑ2

ανακοινώνουν την ανάρτηση των πινάκων στον Πίνακα Ανακοινώσεών τους.
1) ∆ιαχείριση του πίνακα ανέργων
Ο άνεργος που πρόκειται να υποδειχθεί δύναται, σε συνεργασία µε τον εργασιακό σύµβουλο του
ΚΠΑ στον οποίο ανήκει, να επιλέξει τον πάροχο όπου επιθυµεί να τοποθετηθεί, από την λίστα των
εγκριθέντων παρόχων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµη προσφερόµενη θέση της ειδικότητας του ανέργου στα ΚΠΑ 2 της
Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει, ο άνεργος δύναται να επιλέξει πάροχο που ανήκει σε
άλλη Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες θέσεις (µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας υπόδειξης των ανέργων της αναφερόµενης Περιφερειακής Ενότητας).
Τα ΚΠΑ2 που η περιοχή αρµοδιότητάς τους ανήκει σε περισσότερες από µία Περιφερειακές Ενότητες
(π.χ. ΚΠΑ2 ∆άφνης: περιφερειακή ενότητα κεντρικού και νοτίου τοµέα) θα διαχειρίζονται
παράλληλα τους πίνακες των ανέργων και των παρόχων των περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες
ανήκουν. ∆ηλαδή, θα υποδεικνύουν τους ωφελούµενους της µιας Περιφερειακής Ενότητας στους
Παρόχους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.
Στην περίπτωση που έγινε η υπόδειξη και ο ωφελούµενος δεν τοποθετήθηκε µε υπαιτιότητα είτε
δική του είτε του παρόχου δίνεται η δυνατότητα να υποδειχθεί σε άλλο πάροχο, εφόσον υπάρχει
διαθέσιµη συναφής θέση, µε βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω. Η διαδικασία αυτή
µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνολικά µέχρι τρεις φορές, συµπεριλαµβανοµένης και της πρώτης,
ανεξαρτήτου ειδικότητας. Ο άνεργος επανέρχεται στον πίνακα στην θέση που είχε καταλάβει αρχικά
και υποδεικνύεται εκ νέου µε τη σειρά αυτή. Αντίστοιχα στον πάροχο για την ίδια θέση δύναται να
υποδειχθούν συνολικά µέχρι τρεις άνεργοι.

Ο εργασιακός σύµβουλος, για να προχωρήσει σε νέα (δεύτερη ή / και τρίτη) υπόδειξη του ανέργου
προς πάροχο, επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια µη ευθύνης του ωφελούµενου/ασκούµενου
για την µη αρχική τοποθέτηση:
•

η τοποθέτηση σε άλλο αντικείµενο.

•

η µη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εµπειρίας στον

•

ασκούµενο.

•

Η αναιτιολόγητη µη αποδοχή του ασκούµενου από τον πάροχο.

•

Άλλοι λόγοι.
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Αντίστοιχα ο εργασιακός σύµβουλος, για να προχωρήσει σε νέα (δεύτερη ή / και τρίτη) υπόδειξη
ανέργου προς τον πάροχο, επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια µη ευθύνης του παρόχου για
την µη αρχική τοποθέτηση:
•

Η µη ανταπόκριση στην ειδικότητα που ζητάει ο πάροχος.

•

Η άρνηση του ασκούµενου .

•

Άλλοι λόγοι.

2) Βήµατα Υπόδειξης ανέργων
Βήµα 1ο
Ο Εργασιακός Σύµβουλος υποδεικνύει τον πρώτο διαθέσιµο άνεργο προς υπόδειξη που ανήκει στην
αρµοδιότητά του ΚΠΑ2 του σύµφωνα µε την σειρά κατάταξης στον πίνακα σε διαθέσιµες θέσεις
παρόχων που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για παράδειγµα, εάν ο πρώτος άνεργος
του πίνακα της ειδικότητας ΠΕ Οικονοµολόγοι της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα
Αττικής

ανήκει στο ΚΠΑ2 Αθήνας, θα υποδειχθεί από το ΚΠΑ 2 Αθήνας σε πάροχο αυτής

της

Περιφερειακής Ενότητας, ανεξάρτητα αν ο πάροχος ανήκει στο ΚΠΑ 2 Αθήνας ή όχι. Ο άνεργος
µπορεί να τον επιλέξει ο ίδιος είτε να του υποδειχθεί από το ΚΠΑ2 Αθήνας. Ο δεύτερος άνεργος της
ίδιας ειδικότητας της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ανήκει στο ΚΠΑ2 Αµπελοκήπων. Τον άνεργο
αυτό θα τον χειριστεί το ΚΠΑ 2 Αµπελοκήπων µε τον ίδιο τρόπο κοκ.
Βήµα 2ο
Πριν καλέσει τον άνεργο στο ΚΠΑ2 για να του δώσει συστατικό σηµείωµα, ο εργασιακός σύµβουλος
ελέγχει εάν ο προς υπόδειξη άνεργος διαθέτει περισσότερες από εκατό (100) ηµέρες ασφάλισης σε
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
Εξαιρούνται: α) οι ηµέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και µαθητείας και β) οι ηµέρες
ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί λόγω ιδιότητας (αφορά ασφαλισµένους που υπάγονται στην
ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α).
Για παράδειγµα µηχανικός ο οποίος έχει αθροιστικά πάνω από 100 ένσηµα λόγω µισθωτής εργασίας
ή λόγω άσκησης ελευθέριου επαγγέλµατος, δεν είναι δυνατόν να υποδειχθεί στα πλαίσια του
προγράµµατος, ενώ στην περίπτωση που ο µηχανικός διαθέτει αντίστοιχα ένσηµα λόγω ιδιότητας
είναι δυνατόν να υποδειχθεί.
Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µέσω του Πληροφοριακού συστήµατος

ΙΚΑ/ΕΤΑΜ του Υπουργείου

Εργασίας. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρηµένος ο Α.Μ. ΙΚΑ, ο έλεγχος για την ύπαρξη ή
µη των 100 ηµερών ασφάλισης γίνεται κατά την προσέλευση του ανέργου για υπόδειξη, όπου
καταθέτει τον ΑΜ ΙΚΑ εάν υπάρχει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πάνω από 100 ηµέρες ασφάλισης, ο εργασιακός
σύµβουλος υποχρεούται να ενηµερώσει µέσω e-mail τον ενδιαφερόµενο άνεργο

ότι, παρότι

εµφανίζεται στον πίνακα κατάταξης προς υπόδειξη, αποκλείεται από την διαδικασία καθώς δεν
πληρεί τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε την δηµόσια πρόσκληση και ενηµερώνει αντίστοιχα το ΟΠΣ
ώστε να έχει τη δυνατότητα υπόδειξης του επόµενου, σύµφωνα µε τον πίνακα, ανέργου.
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Όταν , ο εργασιακός σύµβουλος διαπιστώσει ότι ο υποψήφιος ασκούµενος πληρεί τις προϋποθέσεις
του κεφαλαίου 5.2.α, υποχρεούται να τον ενηµερώσει µε κάθε πρόσφορο µέσο (µέσω e-mail
υποχρεωτικά ή και τηλεφωνικά), ότι εµφανίζεται στον πίνακα κατάταξης προς υπόδειξη και ότι είναι
υποχρεωµένος να προσέλθει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2), εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών.
Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας οι αρµόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή
ηµεροµηνία και ώρα που αυτή λαµβάνει χώρα καθώς και το αποτέλεσµα της επικοινωνίας.
Όλες οι µορφές επικοινωνίας θα αποτυπώνονται στο ΟΠΣ στην ενότητα «Επαφές».
Μετά το πέρας της ανωτέρω πενθήµερης προθεσµίας

και εφόσον ο άνεργος δεν προσέλθει στο

ΚΠΑ 2,θα τίθεται εκτός πίνακα και κατά συνέπεια εκτός της διαδικασίας υπόδειξης.
Βήµα 3ο
Κατά την υπόδειξή του από τον εργασιακό σύµβουλο, ο άνεργος υποβάλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη
∆ήλωση στην οποία δηλώνει ότι :
1. έχει ή δεν έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ηµέρες ασφάλισης σε
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα λόγω απασχόλησης. Επιπλέον δηλώνει και τον Αριθµό
Μητρώου Ασφάλισης εφόσον υπάρχει και τον Α.Μ.Κ.Α.
2. δεν είναι φοιτητής ή σπουδαστής σύµφωνα µε την παρ. 1 του Κεφ. 2 της παρούσας
πρόσκλησης.
3. δεν έχει απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή δεν έχει ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το
τελευταίο εξάµηνο πριν την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
4. ∆εν είναι:
I. οµόρρυθµος εταίρος σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίρος σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
II. µέλος των ∆.Σ. στις Α.Ε.
III. ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής των παρόχων
IV. µέλος σε συνεταιρισµούς (πλην των µελών των ΚοινΣεπ)
(επισυνάπτεται υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης).
Σε περίπτωση που δηλώσει ότι έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ηµέρες
ασφάλισης ή είναι φοιτητής ή σπουδαστής δεν υποδεικνύεται ενώ στην περίπτωση 4 των ανωτέρω
(πλην του IV) διαγράφεται και το δελτίο ανεργίας του.
Επιπλέον προσκοµίζει και φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών του καθώς και βιβλιάρια
ασφάλισης (εφόσον διαθέτει). Στις περιπτώσεις που η ειδικότητα της θέσης απαιτεί συνάφεια µε τον
τίτλο σπουδών, ελέγχεται από τον εργασιακό σύµβουλο και η συνάφεια του πτυχίου.
Ο εργασιακός σύµβουλος διατηρεί σε φυσικό αρχείο τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα φωτοαντίγραφα
των πτυχίων όλων των ανέργων που περιλαµβάνονται στον πίνακα, είναι προς υπόδειξη και θα
προσέλθουν στην Υπηρεσία (εξαιρούνται όσοι αρνηθούν την υπόδειξη µε email, όσοι διαπιστωθεί
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ότι έχουν πάνω από 100 ηµέρες ασφάλισης και όσοι χάσουν την θέση τους λόγω παρέλευσης της
προθεσµίας προσέλευσης προς υπόδειξη).
Τέλος όσοι άνεργοι έχουν δηλώσει τέκνα για τα οποία δεν έχουν προσκοµίσει πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, θα το προσκοµίζουν κατά την υπόδειξη.
Βήµα 4ο
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, και
εφόσον αυτές πληρούνται, ο εργασιακός σύµβουλος προβαίνει στην έκδοση του συστατικού
σηµειώµατος και ενηµερώνει τον υποδειχθέντα

σχετικά µε την

προθεσµία των 5 εργάσιµων

ηµερών για την υπογραφή του συµφωνητικού µε το πάροχο.
Για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της διαδικασία οι πάροχοι έχουν την υποχρέωσή τους να
ενηµερώσουν άµεσα µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) για το αποτέλεσµα της κάθε
υπόδειξης.
Την υποχρέωση ενηµέρωσης για το αποτέλεσµα της υπόδειξης έχει και ο ίδιος ο ωφελούµενος
(ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα). Για την υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τον ενηµερώνει ο
εργασιακός σύµβουλος κατά την υπόδειξη.
Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία των 5 εργάσιµων

ηµερών και δεν έχει υπάρξει

ενηµέρωση – επικοινωνία εκ µέρους του ανέργου, αυτό αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ως άρνηση της
τοποθέτησης και γίνεται άµεσα νέα υπόδειξη στον πάροχο.
Ο εργασιακός σύµβουλος

θα

ενηµερώνει τον ωφελούµενο

ότι µετά την υπογραφή του

συµφωνητικού οφείλει να συµπληρώσει το δελτίο εισόδου ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ µε τους κωδικούς πρόσβασης που διέθετε ως άνεργος. Επίσης θα τον
ενηµερώνει ότι οφείλει να συµπληρώσει µε τον ίδιο τρόπο και το δελτίο εξόδου µετά την λήξη
του τετραµήνου απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας, καθώς και σε περίπτωση αποχώρησης του
από το πρόγραµµα πριν την συµβατική του λήξη για οποιοδήποτε λόγο, άλλως δεν θα καθίσταται
δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης στον ωφελούµενο.
Ως εκ τούτου κατά την υπόδειξη θα πρέπει ο εργασιακός σύµβουλος να επιβεβαιώνει ότι ο άνεργος
που

υποδεικνύεται

είναι

πιστοποιηµένος

χρήστης

και

διαθέτει

κωδικούς

πρόσβασης

στις

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆. Εάν δεν διαθέτει τότε θα πρέπει να του χορηγήσει. Την ευθύνη
για τη συµπλήρωση του δελτίο εισόδου και εξόδου έχει ο πάροχος, σύµφωνα µε το Κεφ.13 των
οικείων ∆ηµόσιων Προσκλήσεων.
Στο συστατικό σηµείωµα εκτός από τα στοιχεία του υποδειχθέντα αναφέρεται ρητά ότι:
“Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής εµπειρίας για
3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ»,
µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
για την Απασχόληση των Νέων” ή
“Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής εµπειρίας για
10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ»,
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µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
για την Απασχόληση των Νέων”.
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Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουµένων στο πλαίσιο της καταβολής των
πληρωµών τους, ο αριθµός καταθετικού λογαριασµού ΙΒΑΝ µε υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον
ασκούµενο προσκοµίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Ο πάροχος οφείλει να καταχωρεί τις παρουσίες που πραγµατοποιεί ο ασκούµενος, εντός του
πρώτου δεκαήµερου του επόµενου µήνα της άσκησης, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕ∆
µέσω των κωδικών πρόσβασης που διαθέτει.
Κατά την καταχώρηση στο ΟΠΣ του ΟΑΕ∆ µε ηλεκρονική σάρωση, ο πάροχος επισυνάπτει τα
δικαιολογητικά του Κεφ.11 των οικείων ∆ηµόσιων Προσκλήσεων. Μετά την καταχώρηση ο πάροχος
χορηγεί σχετική βεβαίωση καταχώρισης στον ασκούµενο, ώστε να γνωρίζει ότι καταχωρήθηκαν οι
παρουσίες του.
Το ΚΠΑ 2 στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο πάροχος θα ελέγχει, εντός πέντε εργάσιµων
ηµερών, ότι οι παρουσίες του ασκούµενου που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά συµπίπτουν µε τις
ηµέρες για τις οποίες έχει υπογράψει ο ασκούµενος στο παρουσιολόγιο και αναγράφονται στη
µηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, που έχει επισυνάψει µε ηλεκτρονική σάρωση ,ο πάροχος κατά
την ηλεκτρονική καταχώρηση. Επιπλέον ελέγχει και από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τη διατήρηση του
προυπάρχοντος προσωπικού και στη συνέχεια προβαίνει σε επιβεβαίωση της καταχώρισης.
Η ∆/νση Μηχανογράφησης µετά την 15η και έως την 30η µέρα πιστώνει τους λογαριασµούς των
ασκουµένων.
Για την δηµιουργία και υποβολή των ΑΠ∆ στο ΙΚΑ δεν θα χρησιµοποιηθεί το ΟΠΣ-ΟΑΕ∆ αλλά το
υπάρχον πρόγραµµα µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Οργανισµού. Εποµένως πέραν των
καταχωρήσεων που θα γίνονται στο ΟΠΣ θα πρέπει να καταχωρούνται επιπλέον συγκεκριµένα
δεδοµένα και στο πρόγραµµα µισθοδοσίας για να είναι δυνατή η δηµιουργία και η υποβολή των
ΑΠ∆.
Ο προϊστάµενος κάθε ΚΠΑ θα ορίσει έναν αρµόδιο υπάλληλο στον οποίο θα δοθούν κωδικοί
πρόσβασης στο πρόγραµµα µισθοδοσίας. Ο υπάλληλος αυτός θα καταχωρήσει τα πλήρη στοιχεία
των ασκούµενων και θα είναι επιφορτισµένος να καταχωρεί κάθε µήνα τις ηµέρες εργασίας τους.
Στη συνέχεια το Τµήµα Μισθοδοσίας της ∆ιοίκησης θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την
δηµιουργία και υποβολή της ΑΠ∆ στο ΙΚΑ. Όσον αφορά τη χρήση του προγράµµατος µισθοδοσίας
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και δεδοµένης της ανάγκης παραµετροποίησής του σύµφωνα µε τα δεδοµένα του συγκεκριµένου
προγράµµατος, θα αποσταλούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα λεπτοµερείς οδηγίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι έλεγχοι για την τήρηση των όρων του προγράµµατος από ελεγκτές του ΟΑΕ∆

διενεργούνται

οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ανέρχονται τουλάχιστον σε δύο (ένας µετά την έναρξη και ένας πριν
τη λήξη του προγράµµατος).
Μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού οι ελεγκτές διενεργούν ελέγχους
κατά τη διενέργεια των οποίων οι ελεγκτές ελέγχουν εάν ο πάροχος τηρεί τους όρους του
προγράµµατος, όπως: τη λειτουργία της επιχείρησης, την απασχόληση του προυπάρχοντος
προσωπικού (έλεγχος ΑΠ∆, Πίνακας Προσωπικού), την ύπαρξη υπευθύνου-επιβλέποντα, την
τήρηση παρουσιολογίου µε τις υπογραφές του ασκούµενου, την τοποθέτηση σε θέση αντίστοιχη
της ειδικότητάς του κλπ.
Ειδικά κατά τον πρώτο έλεγχο ελέγχονται και τα οριζόµενα στα Κεφ. 5.2 και 13 των οικείων
∆ηµόσιων Προσκλήσεων, δηλαδή τα αναφερόµενα στην ηλεκτρονική αίτηση, το καταστατικό της
επιχείρησης και η δραστηριότητα της προκειµένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των όρων και
προϋποθέσεων συµµετοχής στο ανωτέρω πρόγραµµα.
Αντίγραφο της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης στην οποία υπάρχουν οπωσδήποτε οι υπογραφές
των ελεγκτών καθώς και η υπογραφή και η σφραγίδα του παρόχου, παραδίδεται µετά την
ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης, στον πάροχο από τους ελεγκτές.
Με ευθύνη των Προϊσταµένων των ΚΠΑ 2

παρακαλούνται να λάβουν γνώση σχετικά όλοι οι

εµπλεκόµενοι υπάλληλοι.

Ο Προϊστάμενος της Α΄
Γενικής Δ/νσης

Δ.ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ
Συν.: 1. Υπόδειγμα Mail
2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Εσ. Διανομή

Δ/νση Γραμματείας Διοικητή

Γραμματεία Α΄ Γενικού Δ/ντή

Γραφείο Α΄ Αντιπροέδρου

Γραμματεία Β΄ Γενικού Δ/ντή

Γραφείο Β΄ Αντιπροέδρου

Γραμματεία Γ΄ Γενικού Δ/ντή

Δ/νση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης
Δ/νση Απασχόλησης
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Υπόδειγμα mail
ΚΠΑ2 …………………………………….
Δ/νση: ………………………………….
Τηλ. Επικοινωνίας: ……………….
Εργ. Σύμβουλος: ……………………
Το μήνυμα αυτό απευθύνεται στον κύριο/α _________________________________
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τους πίνακες προτεραιοποίησης για το «Πρόγραμμα Απόκτησης
Εργασιακής Εμπειρίας» εμφανίζεστε σε σειρά προτεραιότητας προς υπόδειξη.
Καλείστε να προσέλθετε στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ________________________

εντός 5

ημερολογιακών ημερών, δηλ. έως την ____/____/_________ ώστε να υποδειχθείτε σε διαθέσιμη
θέση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθετε εντός της αναφερόμενης προθεσμίας, τίθεστε εκτός πίνακα και
κατά συνέπεια εκτός της διαδικασίας υπόδειξης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Κατά την προσέλευσή σας στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο
ασφάλισης, και αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας, εφόσον υπάρχει.

Με εκτίμηση

(Ονοματεπώνυμο Εργασιακού Συμβούλου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

Ο.Α.Ε.∆.

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:
ΤΚ:
∆/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
Ταχυδροµείου
(Fax):
(Εmail):
(3)
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
•
Ο Αριθµός Μητρώου Ασφάλισης του ΙΚΑ είναι _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
•
δεν έχω ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ηµέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα λόγω
απασχόλησης
•
δεν είµαι φοιτητής/τρια ή σπουδαστής/στρια σύµφωνα µε την παρ. 1 του Κεφ. 2 της παρούσας πρόσκλησης
•
δεν έχω απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή δεν έχω ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο εξάµηνο πριν την
ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
•
∆εν είµαι:
o οµόρρυθµος εταίρος σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίρος σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
o µέλος των ∆.Σ. στις Α.Ε.
o ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής των παρόχων
o µέλος σε συνεταιρισµούς (πλην των µελών των ΚοινΣεπ)
Ηµεροµηνία:

2016
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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