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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για ενεργοποίηση
προγραμματισμός τμημάτων κατάρτισης»
Σχετ.:

των

επιταγών

κατάρτισης

(voucher)

και

1) Η με αριθμ. πρωτ.1211/31.12.2020 Πρόσκληση (αρ. 9/2020 – ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6)
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών
Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών», στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση
φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556).
2) H με αρ. 607/17-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ0Ψ46ΜΤΛΚ-9ΓΘ) Υ.Α. σχετικά με τη συγκρότηση του
Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων.
3) H με αρ. 638/27-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΤ64ΜΤΛΚ-ΖΘΒ) Υ.Α. σχετικά με τη συγκρότηση του Οριστικού
Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης.

Δυνάμει των ανωτέρω σχετικών, γνωστοποιείται ότι πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία
ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης (voucher), σύμφωνα με το κεφ. 8, παρ. 8.2.1 της ως άνω (1)
σχετικής Πρόσκλησης.
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, από τις
7 Ιουνίου μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.
Ειδικότερα, ισχύουν τα κάτωθι:
Οι ωφελούμενοι επιλέγουν πάροχο κατάρτισης, o οποίος δραστηριοποιείται σε μία από τις (3)
Περιφερειακές Ενότητες που δήλωσαν στην αίτηση συμμετοχής τους. Οι ωφελούμενοι υποβάλλουν
στον πάροχο της επιλογής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που
δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής τους:
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1)
2)
3)

4)

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή στρατιωτικής ταυτότητας κατά περίπτωση.
Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, εκδοθείσα από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Προτυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα
δηλώνεται ότι: «Δεν παρακολουθώ άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα
κατάρτισης, την παρούσα χρονική στιγμή» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υ.Δ. 1 της αρ. 9/2020
Πρόσκλησης).
Βεβαίωση τράπεζας ή φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου ή εκτύπωση από e-banking.

Κάθε πάροχος κατάρτισης, πριν από την ενεργοποίηση της επιταγής του ωφελουμένου μέσω της
ειδικής ιστοσελίδας, υποχρεούται να επαληθεύσει, εάν:
1.

2.

3.

Ταυτοποιείται ο ωφελούμενος, βάσει όσων έχουν δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής του:
αστυνομικό δελτίο ταυτότητας/ διαβατήριο ή στρατιωτικής ταυτότητας κατά περίπτωση και
ταυτοποίηση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (ονοματεπώνυμο δικαιούχου και IBAN).
Η επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση
που η επιταγή κατάρτισης δεν είναι σε ισχύ, δεν επιτρέπεται η σύναψη νέας σύμβασης και αυτή
που θα συναφθεί, κατά παράβαση της αρ. 9/2020 Πρόσκλησης, είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Ο ωφελούμενος έχει ήδη ενεργοποιήσει την επιταγή του με άλλο πάροχο κατάρτισης, οπότε η
εκκρεμούσα προς ενεργοποίηση, κατά παράβαση της αρ. 9/2020 Πρόσκλησης, είναι αυτοδικαίως
άκυρη.

Ο έλεγχος των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης
και κυρίως για τις περιπτώσεις (2) και (3) διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω της ειδικής
ιστοσελίδας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας, μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση
συμμετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
υπερισχύουν, σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί.
Ακολούθως, ο πάροχος αναρτά τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα
https://www.voucher.gov.gr και προβαίνει σε εισήγηση προς την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ως προς την
ορθότητα ή μη των υποβληθέντων στοιχείων.
Η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ εγκρίνει (αυτόματη παραγωγή Κωδικού Επιταγής Κατάρτισης)/ απορρίπτει τους
ωφελούμενους.
Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου, ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει σύμβαση με τον
ωφελούμενο, η οποία υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα.
Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο σύμβασης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της αρ. 9/2020 Πρόσκλησης), που παράγεται από την ειδική ιστοσελίδα
https://www.voucher.gov.gr.
Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα σύναψης της
εν λόγω σύμβασης, να αναρτήσει το έγγραφο της σύμβασης στην ειδική ιστοσελίδα
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https://www.voucher.gov.gr και παράλληλα στο TAXIS NET (τριμηνιαίο πινάκιο εφορίας), άλλως η
σύμβαση θεωρείται άκυρη.
Με την καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας, ενεργοποιείται και η επιταγή κατάρτισης του
ωφελούμενου.
Ο πάροχος υποχρεούται, επίσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την
ανάρτηση της σύμβασης με ωφελούμενο, να υποβάλει στην ειδική ιστοσελίδα πίνακα
προγραμματισμού των τμημάτων κατάρτισης.
Αν ο πάροχος δεν δηλώσει την έναρξη του τμήματος τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την
προγραμματισμένη, σύμφωνα με τον υποβληθέντα πίνακα, ημερομηνία έναρξής του, τότε η σύμβαση
λύεται αυτοδίκαια και ο ωφελούμενος δύναται κατ΄εξαίρεση να αναζητήσει νέο πάροχο.
Επισημαίνονται τα εξής:



Χωρίς την υπογραφή και την ανάρτηση της διμερούς σύμβασης παρόχους κατάρτισης –
ωφελούμενου, δεν δύναται ο πάροχος να προχωρήσει σε δήλωση έναρξης τμήματος.
Κάθε ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερους του ενός
παρόχους κατάρτισης. Εφόσον κατά τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης, διαπιστωθεί ότι
δεν έχει υποβληθεί δικαιολογητικό, προβλεπόμενο υποχρεωτικά στην αρ. 9/2020
Πρόσκληση, ή ότι τα ήδη προσκομισθέντα εμφανίζουν ελλείψεις, συνεπεία των οποίων δεν
πιστοποιείται το δικαίωμα συμμετοχής, και παρ’ όλα αυτά ο πάροχος έχει προβεί στην
ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
Παράρτημα V της αρ. 9/2020 Πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ’ εξακολούθηση παρατυπία από
κάποιον πάροχο κατάρτισης, όσον αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη
σύμβασης με ωφελούμενο, κατά τα οριζόμενα στην αρ. 9/2020 Πρόσκληση, τότε η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ
δύναται να επιβάλλει τη διαγραφή του παρόχου από το Μητρώο Παρόχων της δράσης ή / και τον
αποκλεισμό του από επόμενη Δράση.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Κοινοποίηση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)




Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικής Γραμματέα Εργασίας
Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην
Εργασία
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Εσωτερική διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)



Γραφείο Προϊσ/νης
Μονάδα Β΄
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