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Σασ κοινοποιοφμε τθ νζα εγκφκλιο που αφορά ςτο Ρρόγραμμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
εργαηομζνων (ΛΑΕΚ 0,24%) ζτουσ 2017 θ οποία ςυντάχκθκε βάςει τθσ με αρικμό
3321/71/6.12.2016 απόφαςθσ του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ με τθν οποία επικυρϊκθκε θ με αρικμό
677/43/6.12.2016 διατφπωςθ γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ ΕΛΕΚΡ.

Θ Ρροϊςταμζνθ τθσ Δ/νςθσ Α3
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Ακριβζσ Αντίγραφο
Ο Τμθμ/ρχθσ Δ/ςθσ
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2017
ΟΑΕΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΕΝΘΛΙΚΩΝ (Α3)
ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΙΣΑΓΩΓΘ
Θ εργοδοτικι ειςφορά 0,45% που κακορίςτθκε με το άρκρο 14 του Ν. 2224/94 όπωσ

τροποποιικθκε με το άρκρο 10 του Ν. 2336/1995, καταβάλλονταν υπζρ του Λογαριαςμοφ
για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Επαγγελματικι Κατάρτιςθ (Λ.Α.Ε.Κ.) που ςυςτάκθκε με το
άρκρο 1 του Ν. 2434/96, όπωσ ίςχυε ςτο άρκρο 34 του Ν.4144/2013.
Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι ςτο άρκρο 1 παράγραφοσ 2 του ν. 2434/1996 (Α'188) πόροι
του ΛΑΕΚ, ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ των άρκρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α'112), οι
οποίοι αποτελοφν πόρουσ του Ενιαίου Λογαριαςμοφ για τθν Εφαρμογι Κοινωνικϊν
Ρολιτικϊν (ΕΛΕΚΡ) ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 34 του ν.
4144/2013 (Α'88) διαμορφϊνονται από ποςοςτό 0,81% ςε ποςοςτό 0,46% με εργοδοτικι
ειςφορά 0,24% υπζρ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Ρρογραμμάτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
και Εκπαίδευςθσ (Ε.Λ.Ρ.Ε.Κ.Ε), ςφμφωνα με το άρκρο 14 του ν.2224/1994 (Α'122).
Θ ανωτζρω ειςφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλουσ τουσ εργοδότεσ
ςυμπεριλαμβανομζνων του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τουσ
αςφαλιςμζνουσ που υπάγονται ζςτω και ςε ζνα κλάδο αςφάλιςθσ του ΟΑΕΔ,
ςυνειςπράττεται με τισ υπζρ ΙΚΑ ειςφορζσ και υπολογίηεται επί των αποδοχϊν επί των
οποίων υπολογίηονται οι ειςφορζσ του ΙΚΑ.
Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται ςτισ επιχειριςεισ και αφοροφν ςτθν επαγγελματικι
κατάρτιςθ είναι ακατάςχετοι, δε λογίηονται ωσ ζςοδα και απαλλάςςονται από κάκε
φορολογικι επιβάρυνςθ (παρ.5 του αρκρ.1 του Ν.2434/96, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν
παρ.5 του άρκρου 15 του Ν.3762/2009) όπωσ ιςχφει ςτθν παρ.5 του άρκρου 34 του Ν.
4144/2013.
Δυνάμει τθσ ωσ άνω διάταξθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ διάταξθ του άρκρου 464 ΑΚ που ορίηει
ότι «απαιτιςεισ ακατάςχετεσ είναι ανεκχϊρθτεσ», τυχόν εκχωριςεισ των προσ επιςτροφι
ποςϊν από τισ δικαιοφχεσ επιχειριςεισ ςε τρίτουσ είναι ά κ υ ρ ε σ.
Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ του ΕΛΕΚΡ με τθ με αρικμ.667/43/6.12.2016 διατφπωςθ γνϊμθσ θ
οποία εγκρίκθκε με τθ με αρικμ 3321/71/6.12.2016 απόφαςθ του ΔΣ του ΟΑΕΔ, κατιρτιςε
για το ζτοσ 2017 ετιςιο πρόγραμμα διάκεςθσ και διαχείριςθσ των πόρων που αφορά ςτα
προγράμματα κατάρτιςθσ του προςωπικοφ των δικαιοφχων φορζων με τθν ονομαςία
«ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2017»
και διακριτικό τίτλο «ΡΟΓΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2017».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΕΙΣ:
Στο πρόγραμμα μποροφν να λάβουν μζροσ Ιδιωτικζσ Επιχειριςεισ και φορείσ του Δθμόςιου
τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101), όπωσ
ιςχφει.
Το προςωπικό το οποίο ζχουν δικαίωμα να καταρτίςουν πρζπει να είναι αςφαλιςμζνο ςτο
ΙΚΑ και να υπάγεται ζςτω και ςε ζνα Κλάδο Αςφάλιςθσ του ΟΑΕΔ.

ΑΡΑΑΙΤΘΤΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΘΣ:
Θ καταβολι ςτο ΙΚΑ τθσ εργοδοτικισ ειςφοράσ 0,24% από τθν επιχείρθςθ για τουσ
εργαηόμενουσ ςε αυτιν για το ζτοσ 2017.
Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ θ μθ ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ και οι εργαηόμενοι
ςε αυτι, ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ΛΑΕΚ για εργαηόμενουσ ςε μικρζσ επιχειριςεισ.
ΡΕΙΟΔΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ:
Τα προγράμματα κατάρτιςθσ υλοποιοφνται από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ
παροφςθσ απόφαςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ ζωσ και τθν 20/12/2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΡΟΣΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ:
Σφμφωνα με το άρκρο 42 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ με αρικμ.115/τ.Α'/15-7-2010) που αφορά
ςτθν Ανακατανομι των ειςφορϊν μεταξφ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατικισ Εςτίασ»
προβλζπονται τα εξισ:
«Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου ςφνταξθσ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί ποςοςτό των
ςυνειςπραττόμενων ειςφορϊν κλάδων και λογαριαςμϊν του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ
Εργατικοφ Δυναμικοφ, Οργανιςμοφ Εργατικισ Κατοικίασ - Οργανιςμοφ Εργατικισ Εςτίασ. Το
φψοσ του ποςοςτοφ ανζρχεται ςτο 10% των ςυνειςπραττόμενων ειςφορϊν για το ζτοσ
2011, 20% για το ζτοσ 2012 και 30% για τα επόμενα ζτθ και για κάκε Οργανιςμό. Τα ποςά
των ςυνειςπραττόμενων αποδίδονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ςτουσ παραπάνω Οργανιςμοφσ
μειωμζνα κατά τα ανωτζρω ποςοςτά.»
Ωσ εκ τοφτου το ποςό που δικαιοφται να λάβει κάκε επιχείρθςθ για προγράμματα
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που κα υλοποιιςει το ζτοσ 2016, διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
- Το 70% τθσ ειςφοράσ ΛΑΕΚ (0,24%) που κα καταβάλλει θ επιχείρθςθ το ζτοσ 2017, εφόςον
οι δαπάνεσ κατάρτιςθσ είναι μεγαλφτερεσ ι ίςεσ με το ποςό αυτό.
- Το 100% των δαπανϊν κατάρτιςθσ εφόςον θ επιχείρθςθ κα καταβάλλει δαπάνεσ για
κατάρτιςθ μικρότερεσ ι ίςεσ του 70% του ποςοφ τθσ ειςφοράσ ΛΑΕΚ (0,24%) που κα
καταβάλλει το ζτοσ 2017.
- Επιχειριςεισ που δεν υλοποίθςαν προγράμματα κατάρτιςθσ ΛΑΕΚ το ζτοσ
2016, μποροφν να μεταφζρουν και να χρθςιμοποιιςουν το 70% του ποςοφ τθσ ειςφοράσ
ΛΑΕΚ που ζχουν καταβάλλει ςτο ΙΚΑ, ςτο ζτοσ 2017.
- Επιχειριςεισ που δεν εξάντλθςαν το 70% τθσ ειςφοράσ ΛΑΕΚ που ζχουν καταβάλλει, το

ζτοσ 2016, μποροφν να μεταφζρουν και να χρθςιμοποιιςουν το υπόλοιπο ποςό μζχρι τθ
ςυμπλιρωςθ του παραπάνω ποςοςτοφ, ςτο ζτοσ
2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ
1. Κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν τθν ιδιότθτα του
εργαηόμενου ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ.
Κατ' εξαίρεςθ οι εργαηόμενοι ςε εποχικζσ επιχειριςεισ (άρκρο 24 του Ν.1836/1989)
μποροφν να καταρτίηονται και κατά το χρονικό διάςτθμα που οι επιχειριςεισ αυτζσ δεν
λειτουργοφν.
2. Θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ταυτόχρονα
αποτελεί και υπεφκυνθ διλωςθ τθσ επιχείρθςθσ ότι εργάηονται ςτθν επιχείρθςθ κατά τθν
χρονικι διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ και καταβάλλεται γι αυτοφσ θ ειςφορά ΛΑΕΚ 0,24%
(εξαιροφνται οι εποχικζσ επιχειριςεισ, άρκρο 24 του Ν.1836/1989).
3. Δε χρθματοδοτοφνται από το Λ.Α.Ε.Κ. προγράμματα:
- δι' αλλθλογραφίασ
- που αποτελοφν τμιμα προγράμματοσ δι' αλλθλογραφίασ
- που πραγματοποιοφνται εντόσ μεταφορικϊν μζςων (είτε κινοφνται είτε όχι)
- με μεκόδουσ εξ' αποςτάςεωσ κατάρτιςθσ με εξαίρεςθ τα e-learning προγράμματα
κατάρτιςθσ
- που πραγματοποιοφνται κατ' οίκον
- των οποίων μζροσ τουσ περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ταξίδι
- των οποίων θ δομι δεν μπορεί να είναι ςυμβατι με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ
παροφςασ απόφαςθσ.
4. Ζνασ εργαηόμενοσ δφναται να καταρτιςκεί μζχρι 100 ϊρεσ ςυνολικά κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ. Δεν προςμετράται ωσ ςυμμετοχι εργαηομζνου ςε
πρόγραμμα κατάρτιςθσ θ περίπτωςθ ακφρωςθσ προγράμματοσ από τθν επιχείρθςθ.
5. Ο εκπαιδευτισ και οι καταρτιηόμενοι, κακόλθ τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ κα πρζπει να
ζχουν ςτθ διάκεςθ των ελεγκτϊν/υπαλλιλων του ΟΑΕΔ το δελτίο αςτυνομικισ τουσ
ταυτότθτασ ι διαβατιριο, ι άλλο επίςθμο ςχετικό ζγγραφο.
6. Δεν επιτρζπονται αλλαγζσ -μζχρι πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία
ζναρξθσ- ςτα παρακάτω ςτοιχεία του προγράμματοσ:
- Στον τίτλο, το περιεχόμενο και το ςυνολικό αρικμό των ωρϊν κατάρτιςθσ

- Στον τόπο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
7. Επιτρζπονται αλλαγζσ:
- ςτουσ καταρτιηόμενουσ όπωσ αυτοί ζχουν δθλωκεί αρχικά, εφόςον θ αλλαγι τουσ
καταχωρθκεί θλεκτρονικά ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του ΛΑΕΚ μζχρι δφο (2) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ.
- ςτουσ εκπαιδευτζσ
Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν επιχείρθςθ αντικατάςταςθσ ςε περίπτωςθ κωλφματοσ
εκπαιδευτι/ειςθγθτι που ζχει ιδθ οριςτεί ςτο Ρ.Σ. μζχρι είκοςι (20) λεπτά πριν και μετά
τθν ζναρξθ του θμεριςιου προγράμματοσ κατάρτιςθσ και κατά τθν διάρκεια των
διαλειμμάτων όπωσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα.
- ςτθν θμερομθνία ζναρξθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ και ςτθ διαμόρφωςθ των
θμερϊν και ωρϊν του ωρολογίου προγράμματοσ
Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν επιχείρθςθ αλλαγισ τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ και ςτθ διαμόρφωςθ των θμερϊν και ωρϊν του ωρολογίου
προγράμματοσ οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ και μζχρι
είκοςι (20) λεπτά μετά τθν ζναρξθ του θμεριςιου προγράμματοσ κατάρτιςθσ. Δεν είναι
δυνατι θ αλλαγι μόνο των ωρϊν του ωρολογίου προγράμματοσ χωρίσ τθν αλλαγι των
αντίςτοιχων θμερϊν.
Οι παραπάνω αναφερόμενεσ αλλαγζσ, ορίηονται ςυγχρόνωσ με τθν ακφρωςθ και απζχουν
τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αναβολισ.
Οι επιχειριςεισ που υλοποιοφν προγράμματα κατάρτιςθσ ι ζχουν ανακζςει τθν υλοποίθςι
τουσ ςε Εκπαιδευτικοφσ Φορείσ, υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν μ ό ν ο μζςω του Ρ.Σ. του
ΛΑΕΚ, τον ΟΑΕΔ, για οποιαδιποτε από τισ παραπάνω αναφερόμενεσ αλλαγζσ. Στθν
περίπτωςθ που υπάρχει αντικειμενικι αδυναμία τθσ επιχείρθςθσ να ενθμερϊςει θ ίδια (π.χ.
επειδι το πρόγραμμα υλοποιείται εκτόσ ωραρίου λειτουργίασ τθσ), θ ενθμζρωςθ μπορεί να
γίνεται από τον Εκπαιδευτικό Φορζα με τον ίδιο τρόπο.
Τθν ευκφνθ για τισ αλλαγζσ και για τθν ενθμζρωςθ ι μθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του ΟΑΕΔ
μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του ΛΑΕΚ, φζρει θ επιχείρθςθ.
8. Θ επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα να ακυρϊςει, όλο το πρόγραμμα κατάρτιςθσ μζςω
διαδικτφου οποτεδιποτε επικυμεί με ςυνζπεια τθ μθ αποπλθρωμι αυτοφ.
9. Για προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται εντόσ τθσ επιχείρθςθσ, δφναται να
οριςτεί ζνασ υπάλλθλοσ τθσ επιχείρθςθσ ανά πρόγραμμα, ωσ γραμματειακι υποςτιριξθ για
όςο διάςτθμα διαρκεί θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ.
10. Το Μζςο Ωριαίο Κόςτοσ (Μ.Ω.Κ.) ανά καταρτιηόμενο υπολογίηεται ωσ εξισ:

Μ.Ω.Κ. = (Συνολικό κόςτοσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ)
(αρικμόσ καταρτιηομζνων * αρικμόσ πραγματοποιθκειςϊν εκπαιδευτικϊν ωρϊν
κατάρτιςθσ).
Το ποςό αυτό προςδιορίηεται ωσ εξισ:
Α. Για τα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται μζςω εκπαιδευτικοφ φορζα ι με
εξωτερικοφσ εκπαιδευτζσ το Μ.Ω.Κ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα τρία (33) ευρϊ.
Β. Για τα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται με εςωτερικοφσ εκπαιδευτζσ το
κόςτοσ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
ΑΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ

Μ.Ω.Κ (Ευρϊ)

Ζωσ 3 καταρτιηόμενοι ςτο τμιμα

33

Ζωσ 6 καταρτιηόμενοι ςτο τμιμα

25

Ζωσ 10 καταρτιηόμενοι ςτο τμιμα

19

Ζωσ 15 καταρτιηόμενοι ςτο τμιμα

16

Ζωσ 33 καταρτιηόμενοι ςτο τμιμα

12

11. Α. Σε ότι αφορά ςτουσ καταρτιηόμενουσ και ςτθ γραμματειακι υποςτιριξθ, ςτθν
περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ κάνει χριςθ εργαηόμενου ωσ γραμματειακι υποςτιριξθ,
ιςχφουν τα παρακάτω:
- Για προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, εντόσ ι εκτόσ
ορίων νομοφ που εργάηεται ο καταρτιηόμενοσ, θ καταβολι ωριαίασ αμοιβισ είναι
υποχρεωτικι. (Εξαιροφνται τα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται ςτο εξωτερικό).
Θ αμοιβι αυτι ορίηεται ςτο ποςό των πζντε (5) Ευρϊ ανά ϊρα κατάρτιςθσ. Στο ποςό των
πζντε (5) Ευρϊ ςυμπεριλαμβάνονται οι ειςφορζσ των εργαηομζνων.
- Για προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται εντόσ ωραρίου εργαςίασ δικαιολογείται εφόςον θ επιχείρθςθ επικυμεί - ωσ δαπάνθ του προγράμματοσ ποςό ίςο με το ωρομίςκιο
του καταρτιηόμενου, ανά ϊρα κατάρτιςθσ.
Β. Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ κάνει χριςθ εςωτερικοφ εκπαιδευτι για προγράμματα
κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται εντόσ ι εκτόσ ωραρίου εργαςίασ θ καταβολι ωριαίασ
αμοιβισ είναι προαιρετικι και ορίηεται ςτο ποςό των δζκα πζντε (15) ευρϊ ανά ϊρα
κατάρτιςθσ.
Γ. Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ καταρτίςει άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ όπωσ ορίηονται από

το Ν.2643/1998 άρκρο 1 εδ.β ιςχφουν τα εξισ:
Για προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται εντόσ ι εκτόσ ωραρίου εργαςίασ θ
καταβολι ωριαίασ αμοιβισ ςτουσ καταρτιηόμενουσ είναι υποχρεωτικι. Θ αμοιβι αυτι
ορίηεται ςτο ποςό των επτά (7) ευρϊ ανά ϊρα κατάρτιςθσ. Στο ποςό των επτά (7) Ευρϊ
ςυμπεριλαμβάνονται οι ειςφορζσ των εργαηομζνων. Σε αυτι τθ περίπτωςθ το Μ.Ω.Κ
αυξάνεται κατά δφο (2) ευρϊ.
Θ καταβολι τθσ ωριαίασ αμοιβισ είτε ςτουσ καταρτιηόμενουσ, είτε ςτουσ εςωτερικοφσ
εκπαιδευτζσ, είτε ςτο άτομο που απαςχολικθκε ωσ γραμματειακι υποςτιριξθ, είτε ςτα
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, πρζπει να μπορεί να αποδειχκεί όταν ηθτθκεί, μζςω των
μιςκοδοτικϊν τουσ καταςτάςεων.
Θ καταβολι τθσ ωριαίασ αμοιβισ αποτελεί μζροσ των ςυνολικϊν εξόδων του
προγράμματοσ και πρζπει να γίνεται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ και οπωςδιποτε πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ αποπλθρωμισ ςτο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του ΛΑΕΚ.
Εάν αποδειχτεί ότι θ επιχείρθςθ δεν κατζβαλε τθν παραπάνω δαπάνθ, τότε ο ΟΑΕΔ
ςφμφωνα με τθ διάταξθ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ.3 του άρκρου 1 του Ν.2434/1996,
επιβάλλει ωσ ποινι τθν μθ αποπλθρωμι αυτοφ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ.
Εκτόσ από τθν παραπάνω υποχρεωτικι ποινι θ Επιτροπι ΕΛΕΚΡ, με απόφαςι τθσ και
ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ διαπιςτωκείςασ παράβαςθσ μπορεί να επιβάλει ςτθν
επιχείρθςθ:
- τθν μθ αποπλθρωμι όλων των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που υλοποίθςε θ επιχείρθςθ το
ζτοσ 2017.
- ποινι αποκλειςμοφ από τα προγράμματα κατάρτιςθσ του ΛΑΕΚ από 1 ζωσ 3 χρόνια
Ρριν από τθν επιβολι των ωσ άνω ποινϊν, θ Επιτροπι Διαχείριςθσ καλεί τισ επιχειριςεισ ςε
ακρόαςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 2690/1999).
12. Οι επιχειριςεισ είναι υποχρεωμζνεσ να τθροφν φυςικό αρχείο με όλα τα προβλεπόμενα
ςτθ παροφςα απόφαςθ δικαιολογθτικά. Στο φυςικό αρχείο τθροφνται επίςθσ εκτυπϊςεισ
και δικαιολογθτικά όλων των θλεκτρονικά υποβλθκζντων και καταχωρθκζντων ςτοιχείων.
Το αρχείο αυτό τθρείται για χρονικι περίοδο πζντε (5) ετϊν (παρ.2, άρκρο 15 του
N.3762/2009) και είναι ςτθ διάκεςθ του ΟΑΕΔ εφόςον ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ
του για ζλεγχο.
13. Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ είναι εποχικι (άρκρο 24 του νόμου 1836/1989) και θ
κατάρτιςθ υλοποιείται κατά το χρονικό διάςτθμα που θ επιχείρθςθ δε λειτουργεί, τότε:

- Δεν καταβάλλεται ωριαία αποηθμίωςθ καταρτιηομζνων ι εςωτερικϊν εκπαιδευτϊν
- πρζπει να διατθρεί ςτο φυςικό τθσ αρχείο για κακζνα από τουσ καταρτιηόμενουσ ι τουσ
εςωτερικοφσ εκπαιδευτζσ, τθ ςφμβαςθ εργαςίασ για τθν περίοδο εργαςίασ που ζπεται τθσ
περιόδου τθσ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ.
- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
1. Θ όλθ διαδικαςία υποβολισ, ελζγχου και αποπλθρωμισ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ,
γίνεται αποκλειςτικά μζςω διαδικτφου ςτον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
2. Θ θλεκτρονικι υποβολι πρόταςθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων πρζπει να γίνεται
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ του προγράμματοσ.
3. Θ ςυμπλιρωςθ όλων των θλεκτρονικϊν πεδίων κεωρείται ταυτόχρονα και υπεφκυνθ
διλωςθ τθσ επιχείρθςθσ για το αλθκζσ των ςτοιχείων που δθλϊνει.
4. Σε περίπτωςθ καταχϊρθςθσ θλεκτρονικά από τθν επιχείρθςθ ελλιπϊν ι ανακριβϊν
ςτοιχείων και ειδικά ςτα ςτοιχεία που αφοροφν ςτον τόπο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ ι διλωςθ διαφορετικοφ ταχυδρομικοφ κϊδικα ι διαφορετικοφ αρμόδιου ΚΡΑ
από αυτό που υπάγεται ο τόποσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ το ςυγκεκριμζνο
πρόγραμμα κεωρείται ΑΚΥΟ και δεν αποπλθρϊνεται.
5. Το θμεριςιο απουςιολόγιο κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ δθμιουργείται αυτόματα
από το ςφςτθμα με βάςθ τα όςα ζχει δθλϊςει θ επιχείρθςθ θ οποία μζχρι και είκοςι (20)
λεπτά μετά τθν προβλεπόμενθ ζναρξθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, υποχρεοφται να
καταχωριςει τισ απουςίεσ των καταρτιηομζνων. Επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ
απουςιϊν - των αποχωρθςάντων καταρτιηομζνων - κατά τθ διάρκεια του κάκε
δεκαπεντάλεπτου διαλείμματοσ.
Σε περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκοφν απουςίεσ καταρτιηομζνων που δεν ζχουν
δθλωκεί ςχετικά, τότε κα κεωρθκεί ότι οι ςυγκεκριμζνοι καταρτιηόμενοι απουςίαηαν και
από όλεσ τισ θμζρεσ κατάρτιςθσ που ζχουν προθγθκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
- ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΟΙ
1. Τα προγράμματα κατάρτιςθσ μποροφν να υλοποιοφνται είτε από τισ επιχειριςεισ ςε
κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ, είτε να ανατίκενται ςε εκπαιδευτικοφσ φορείσ.
Οι χϊροι υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω
βαςικζσ προχποκζςεισ:
• Να ζχουν επαρκι επιφάνεια ανάλογθ με τον αρικμό των καταρτιηομζνων.

• Να μθν είναι υπόγειοι.
• Να διακζτουν καλό αεριςμό.
• Να ζχουν επαρκι χϊρο διαλείμματοσ.
• Να διακζτουν τον απαραίτθτο εκπαιδευτικό εξοπλιςμό κ.λ.π.
• Να διακζτουν τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ.
Πταν το κεωρθτικό μζροσ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ υλοποιείται εντόσ τθσ
επιχείρθςθσ, πρζπει να γίνεται ςε χϊρουσ ανεξάρτθτουσ των εργαςιακϊν κζςεων των
καταρτιηομζνων, οι οποίοι να πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ.
2. Θ κατάρτιςθ μπορεί να πραγματοποιείται εντόσ ι εκτόσ ωραρίου εργαςίασ.
3. Κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ μπορεί να είναι εξ' ολοκλιρου κεωρθτικό, ι κεωρθτικό και
πρακτικό μαηί.
Το κεωρθτικό μζροσ του προγράμματοσ που περιλαμβάνει και πρακτικι άςκθςθ, πρζπει να
αποτελεί το 60-80% του ςυνόλου των ωρϊν κατάρτιςθσ και το πρακτικό μζροσ από 20-40%
του ςυνόλου των ωρϊν ( ΚΥΑ 15188/3.968, άρκρο 4, παρ.4.2.3, εν.3.) Επιςθμαίνεται ότι και
τα δφο μζρθ του προγράμματοσ υλοποιοφνται ςτθν ίδια ταχ.δ/νςθ.
Το πρόγραμμα κατάρτιςθσ δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο πρακτικό μζροσ.
4. Θ κατάρτιςθ ςε ότι αφορά τόςο ςτο κεωρθτικό όςο και ςτο πρακτικό μζροσ δεν μπορεί
να υπερβαίνει ςυνολικά τισ οκτϊ (8) διδακτικζσ ϊρεσ θμερθςίωσ.
5. Πταν το πρόγραμμα κατάρτιςθσ υλοποιείται εντόσ τθσ επιχείρθςθσ, το κεωρθτικό μζροσ
δφναται να υλοποιείται εντόσ ι εκτόσ ωραρίου εργαςίασ των καταρτιηομζνων, οι οποίοι
πρζπει να είναι οπωςδιποτε απαλλαγμζνοι από τα εργαςιακά τουσ κακικοντα.
6. Πταν ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ προβλζπεται πρακτικι άςκθςθ, αυτι γίνεται εντόσ ι
εκτόσ ωραρίου εργαςίασ των καταρτιηομζνων και εντόσ ι εκτόσ παραγωγικισ διαδικαςίασ
πάντα με τθν παρουςία εκπαιδευτι.
7. Θ θμεριςια κατάρτιςθ μπορεί να διεξαχκεί από τισ 8.00 ζωσ τθν 22:00 ϊρα.
8. Δεν επιτρζπεται θ υλοποίθςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ κατά τισ Κυριακζσ και τισ
επίςθμεσ αργίεσ.
9. Για κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ δθλϊνεται ζνασ μόνο τόποσ υλοποίθςθσ αυτοφ.
10. Μετά από κάκε εκπαιδευτικι ϊρα (45') ι μετά από κάκε δφο ςυνεχόμενεσ
εκπαιδευτικζσ ϊρεσ (90') πρζπει να γίνεται διάλειμμα δεκαπζντε λεπτϊν (15'). Πταν θ
θμεριςια διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ ξεπερνά τισ τζςςερισ (4) εκπαιδευτικζσ ϊρεσ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται παραπάνω, δίνεται θ δυνατότθτα ενόσ διαλείμματοσ μζχρι μία (1) ϊρα.

11. Θ κεματολογία των προγραμμάτων κατάρτιςθσ και το περιεχόμενό τουσ, πρζπει να είναι
ςε άμεςθ ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ των εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ,
κακϊσ και με το επίπεδο των γνϊςεϊν τουσ.
12. Ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει
τουσ τριάντα τρεισ (33). Αυτό ιςχφει και για τα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται
μζςω εκπαιδευτικοφ φορζα και ςυμμετζχουν ς' αυτά περιςςότερεσ τθσ μιασ επιχειριςεισ
(ενιαία προγράμματα).
Εξαίρεςθ αποτελεί μόνο θ ςυμμετοχι εργαηομζνων-καταρτιηομζνων ςε μεταπτυχιακά
τμιματα ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα εςωτερικοφ, όπου ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων ςτθν
αίκουςα διδαςκαλίασ δεν κα υπερβαίνει τουσ ςαράντα (40) καταρτιηόμενουσ αντί τουσ
τριάντα τρεισ(33) όπωσ ιςχφει ςε όλεσ τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι
όροι και οι προχποκζςεισ όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα εγκφκλιο.(βλζπε κεφάλαιο 4 ειδικοί εκπαιδευτικοί όροι - παρ. 3)
13. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςε ότι αφορά ςτο κατϊτατο όριο των ςυμμετεχόντων ςε κάκε
πρόγραμμα κατάρτιςθσ.
14. Για κάκε θμζρα κατάρτιςθσ, ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων, δεν μπορεί να είναι
μικρότεροσ του 50% του αρικμοφ των ατόμων που ζχει δθλωκεί ςτθν αρχικι πρόταςθ τθσ
επιχείρθςθσ.
15. Οι απουςίεσ για κάκε καταρτιηόμενο δεν πρζπει να υπερβαίνουν το 10% του ςυνόλου
των ωρϊν κατάρτιςθσ που ζχουν δθλωκεί γι' αυτόν ςτθν αίτθςθ υλοποίθςθσ
προγράμματοσ. Ειδικά για καταρτιηόμενουσ που είναι Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ το ποςοςτό
των απουςιϊν αυξάνεται ςτο 20%.
Ο παραπάνω αρικμόσ των απουςιϊν δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ αιτιολογία για τθν
περικοπι ι τθν ακφρωςθ θμερϊν τθσ υλοποίθςθσ του ωρολογίου προγράμματοσ εκτόσ τθσ
περίπτωςθσ ςυμμετοχισ ενόσ (1) μόνο καταρτιηόμενου από μία επιχείρθςθ.
- ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΟΙ
1. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ E-LEARNING
Κατ' εξαίρεςθ δφνανται να χρθματοδοτθκοφν μζςω του πόρου του ΛΑΕΚ προγράμματα
κατάρτιςθσ ςφγχρονου e-learning εφόςον πλθροφνται οι παρακάτω προχποκζςεισ:
1. Γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ επιχειριςεων (ςε ςυνεργαςία ι όχι με εκπαιδευτικό φορζα) που
ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ υποδομζσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ με τθ μζκοδο
του ςφγχρονου e-learning.
2. Τα ςτοιχεία του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κατάρτιςθσ καταχωροφνται ςτο
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του ΛΑΕΚ είκοςι θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία

ζναρξισ του, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Τόποσ υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ κα ορίηεται θ ταχ.δ/νςθ τθσ επιχείρθςθσ ι του εκπαιδευτικοφ φορζα που
διακζτει τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ υλοποίθςθσ του e-learning προγράμματοσ κατάρτιςθσ.
3. Για τθν ζγκριςθ υλοποίθςθσ e-learning προγράμματοσ κατάρτιςθσ, κα πρζπει θ
επιχείρθςθ να προςκομίςει εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του
ΟΑΕΔ (Διοίκθςθ, Διεφκυνςθ Α3, Γραφείο ΛΑΕΚ) ςυνοδευτικι επιςτολι τθσ επιχείρθςθσ
όπου κα αναφζρονται:
α. Θ θλεκτρονικι δ/νςθ του ιςτότοπου για τθν πρόςβαςθ ςτο e-learning πρόγραμμα
β. Κωδικό πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα του e-learning
Διευκρινίηεται ότι: Οι ελεγκτζσ του ΟΑΕΔ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο
e-learning πρόγραμμα κατά τισ ϊρεσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ και να
ζχουν απευκείασ ςφνδεςθ (on line) οπτικά και ακουςτικά με τον ειςθγθτι, κακϊσ και με
όλουσ τουσ καταρτιηόμενουσ μζςω του διαδικτφου.
Για τον ζλεγχο του προγράμματοσ, ο ΟΑΕΔ δεν κα χρθςιμοποιεί πρόςκετο υλικό ι
λογιςμικό πζραν ενόσ οποιουδιποτε φυλλομετρθτι (browser).
γ. Απαραίτθτεσ οδθγίεσ και ενθμερωτικό υλικό που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον ΟΑΕΔ για
τθ διενζργεια ελζγχου υλοποίθςθσ του e-learning προγράμματοσ. Οι οδθγίεσ κα πρζπει να
ςτζλνονται ΚΑΙ θλεκτρονικά ςε μορφι word ςτο email dnikolaou@oaed.gr.
δ. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ επιχείρθςθσ όπου κα δθλϊνεται ότι οι καταρτιηόμενοι είναι
εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ και ότι καταβάλλεται για αυτοφσ θ εργοδοτικι ειςφορά ΛΑΕΚ
(0,24%) ςτο ΙΚΑ για το ζτοσ 2017.
ε. Κακοριςμόσ εργάςιμθσ θμζρασ και ϊρασ επίδειξθσ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ πλατφόρμασ
e-learning αναφορικά με τον ζλεγχο ο οποίοσ κα πρζπει να διενεργθκεί ςε περιβάλλον
εξομοίωςθσ του πραγματικοφ περιβάλλοντοσ κατάρτιςθσ, μζχρι και 10 εργάςιμεσ θμζρεσ
πριν από τθν επικυμθτι θμερομθνία ζναρξθσ του προγράμματοσ.
Θ θμερομθνία κατάκεςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν αποδεικνφεται με τον
Αρικμό Ρρωτοκόλλου και τθν θμερομθνία ειςόδου αυτϊν ςτθν Υπθρεςία του ΟΑΕΔ, ι ςε
περίπτωςθ ςυςτθμζνθσ ταχυδρομικισ επιςτολισ με το αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτο
ταχυδρομείο.
Ο ΟΑΕΔ, μετά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ
τθσ πλατφόρμασ, εγκρίνει ι απορρίπτει τθν υλοποίθςθ του, ενθμερϊνοντασ το Ρ. Σ.
ςχετικά.
Δεν είναι δυνατι θ ζναρξθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ πριν τθν ζγκριςθ από
τθν αρμόδια Υπθρεςία του ΟΑΕΔ και τθν καταχϊρθςθ αυτισ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα

από το οποίο δφναται να ενθμερωκεί θ επιχείρθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το πρόγραμμα
κεωρείται άκυρο και δεν αποπλθρϊνεται.
Μζςω του θλεκτρονικοφ κόμβου του ΛΑΕΚ είναι υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι καταχϊρθςθ
των απουςιϊν των καταρτιηομζνων για κάκε θμζρα κατάρτιςθσ (όπωσ ακριβϊσ και ςτα
ςυμβατικά προγράμματα) και θ τιρθςθ ςτο φυςικό αρχείο τθσ επιχείρθςθσ των
αντίςτοιχων εκτυπϊςεων.
Σε περίπτωςθ καταχϊρθςθσ από τθν επιχείρθςθ ελλιπϊν ι ανακριβϊν ςτοιχείων ι ςε
περίπτωςθ που δεν παρζχεται θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςτουσ ελεγκτζσ για
τθ διενζργεια ελζγχου (οπτικά και ακουςτικά) κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ, τότε το πρόγραμμα κατάρτιςθσ απορρίπτεται και δεν αποπλθρϊνεται.
Ρικανά προβλιματα ςτθν θλεκτρονικι πρόςβαςθ που οφείλονται ςε δυςλειτουργία του
υλικοφ ι του λογιςμικοφ τθσ πλατφόρμασ e-learning, κα πρζπει να γνωςτοποιθκοφν άμεςα
με e-mail (dnikolaou@oaed.gr).
Δεν γίνονται δεκτά τιμολόγια ι νόμιμεσ αποδείξεισ ι Δελτία Ραροχισ Υπθρεςιϊν που
αφοροφν αποκλειςτικά δαπάνεσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ για ζξοδα διατροφισ,
διαμονισ και μετακίνθςθσ. Επίςθσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ωσ γενικά ζξοδα, δαπάνεσ για
φωτοτυπίεσ, εκτυπϊςεισ, υλικά κατάρτιςθσ, μίςκωςθ αικουςϊν διδαςκαλίασ κ.λ.π.
2. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΡΟΥ ΥΛΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ
Για τα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται ςτο εξωτερικό επιπλζον των
προβλεπόμενων ςτθν παροφςα όρων υλοποίθςθσ ιςχφουν και τα παρακάτω:
1. Θ θλεκτρονικι καταχϊρθςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό κακϊσ και θ
υποβολι των παρακάτω αναφερομζνων δικαιολογθτικϊν γίνεται για χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ (Ε.Ε.) δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ
και για χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. είκοςι πζντε (25) θμζρεσ αντίςτοιχα.
2. Για τθν ζγκριςθ υλοποίθςθσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό, κα πρζπει θ
επιχείρθςθ να προςκομίςει εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του
ΟΑΕΔ (Διοίκθςθ, Διεφκυνςθ Α3, Γραφείο ΛΑΕΚ) μεταφραςμζνα και νομίμωσ επικυρωμζνα
(από το νομικό τμιμα ι δικθγόρο τθσ επιχείρθςθσ) τα παρακάτω:
Επιςτολι του Φορζα Υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςτο εξωτερικό ςτθν οποία κα
αναφζρονται:
- θ χϊρα, θ πόλθ και θ ακριβισ διεφκυνςθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ.
- θ χρονικι διάρκεια, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των θμερϊν και των ωρϊν του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ για κάκε ζνα από τουσ
καταρτιηόμενουσ.
- το ωρολόγιο πρόγραμμα
- θ κεματολογία τθσ κατάρτιςθσ.

- το κόςτοσ τθσ κατάρτιςθσ
Θ επιςτολι κα πρζπει να φζρει ςφραγίδα και υπογραφι του φορζα υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ.
Νόμιμο πιςτοποιθτικό ίδρυςθσ του εκπαιδευτικοφ φορζα του εξωτερικοφ που ζχει
αναλάβει τθν κατάρτιςθ. Εξαιροφνται τα πανεπιςτιμια και τα αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά
ιδρφματα των χωρϊν μελϊν τθσ Ε.Ε., τα κρατικά πανεπιςτιμια των χωρϊν εκτόσ Ε. Ε και οι
όμιλοι επιχειριςεων που εδρεφουν ςτο εξωτερικό και διακζτουν κυγατρικζσ ςτθν Ελλάδα
για τισ οποίεσ και οργανϊνουν πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Θ τελευταία περίπτωςθ κα
ςυνοδεφεται με επιςτολι τθσ μθτρικισ ι τθσ κυγατρικισ εταιρείασ με τθν οποία κα
τεκμθριϊνεται θ ςχζςθ μθτρικισ με τθ ςυγκεκριμζνθ κυγατρικι που επικυμεί να λάβει
μζροσ ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ.
Για τισ εταιρείεσ του εξωτερικοφ που διακζτουν δικά τουσ εκπαιδευτικά κζντρα,
καταςτατικό από το οποίο αποδεικνφεται αυτό.
Για τισ εταιρείεσ του εξωτερικοφ που ζχουν αναλάβει τθν μετάδοςθ τεχνογνωςίασ ςε
εργαηόμενουσ επιχείρθςθσ θ οποία ζχει προμθκευτεί εξοπλιςμό, κα πρζπει να
προςκομίηεται θ ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ των δφο εταιρειϊν κακϊσ και αποδεικτικό
αγοράσ του εξοπλιςμοφ για τθ χριςθ του οποίου κρίνεται αναγκαία θ εκπαίδευςθ.
Τίτλουσ ςπουδϊν ι βιογραφικά ςθμειϊματα των εκπαιδευτϊν τα οποία κα ςυνοδεφονται
και από μετάφραςθ ςτα ελλθνικά.
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ επιχείρθςθσ να ςυμπεριλάβει ςτο αρχείο τθσ τουσ τίτλουσ
ςπουδϊν ι τα βιογραφικά ςθμειϊματα των εκπαιδευτϊν, κα πρζπει ο φορζασ τθσ χϊρασ
όπου υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτιςθσ με επιςτολι του να αναφζρει το
ονοματεπϊνυμο τουσ και να βεβαιϊνει ότι ζχουν τίτλο ςπουδϊν ανάλογο με το αντικείμενο
τθσ κατάρτιςθσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ επιχείρθςθσ όπου κα δθλϊνεται ότι οι καταρτιηόμενοι είναι
εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ και ότι καταβάλλεται για αυτοφσ θ εργοδοτικι ειςφορά ΛΑΕΚ
(0,24%) ςτο ΙΚΑ για το ζτοσ 2017.
Θ θμερομθνία κατάκεςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν αποδεικνφεται με τον
Αρικμό Ρρωτοκόλλου και τθν θμερομθνία ειςόδου αυτϊν ςτθν Υπθρεςία του ΟΑΕΔ, ι ςε
περίπτωςθ ςυςτθμζνθσ ταχυδρομικισ επιςτολισ με το αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτο
ταχυδρομείο.
Ο ΟΑΕΔ, μετά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν εγκρίνει ι απορρίπτει τθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ ενθμερϊνοντασ το Ρ.Σ. ςχετικά.
Δεν είναι δυνατι θ ζναρξθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ πριν τθν ζγκριςθ από
τθν αρμόδια Υπθρεςία του ΟΑΕΔ και τθν καταχϊρθςθ αυτισ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
από το οποίο δφναται να ενθμερωκεί θ επιχείρθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το πρόγραμμα

κεωρείται άκυρο και δεν αποπλθρϊνεται.
3. Θ διάρκεια ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό, ςυμπεριλαμβανομζνων των
θμερϊν ταξιδιοφ δε μπορεί να υπερβαίνει τισ δεκαπζντε (15) ςυνεχόμενεσ θμζρεσ. Σε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ του ΕΛΕΚΡ δφναται να
υπάρξει υπζρβαςθ του ορίου των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει
να υποβάλλει θ επιχείρθςθ, εγγράφωσ τεκμθριωμζνο αίτθμα, τουλάχιςτον είκοςι (20)
θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.
4. Στα προγράμματα που υλοποιοφνται ςτο εξωτερικό παρζχεται θ δυνατότθτα αλλαγισ
των καταρτιηομζνων μζχρι και πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των προγραμμάτων αυτϊν.
Θ αλλαγι γίνεται θλεκτρονικά μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ των
προγραμμάτων του ΛΑΕΚ.
5. Μζςω του θλεκτρονικοφ κόμβου του ΛΑΕΚ είναι υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι καταχϊρθςθ
των απουςιϊν των καταρτιηομζνων για κάκε θμζρα κατάρτιςθσ (όπωσ ακριβϊσ και ςτα
προγράμματα εςωτερικοφ) και θ τιρθςθ ςτο φυςικό αρχείο τθσ επιχείρθςθσ των
αντίςτοιχων εκτυπϊςεων.
6. Μία επιχείρθςθ δφναται να υλοποιιςει προγράμματα κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό, το
ςυνολικό κόςτοσ των οποίων δεν υπερβαίνει το 50% του ςυνολικοφ ποςοφ ειςφοράσ ΛΑΕΚ
0,24% του τρζχοντοσ ζτουσ.
7. Για τα προγράμματα που υλοποιοφνται ςτο εξωτερικό το Μζςο Ωριαίο Κόςτοσ Μ.Ω.Κ
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
Ρλικοσ καταρτιηομζνων

Μ.Ω.Κ
(Ευρϊ)

Ζωσ 7 καταρτιηόμενοι ςτο
110
τμιμα
Ζωσ 14 καταρτιηόμενοι
ςτο τμιμα

90

Ζωσ 21 καταρτιηόμενοι
ςτο τμιμα

80

Ζωσ 33 καταρτιηόμενοι
ςτο τμιμα

70

Το «πλικοσ καταρτιηομζνων»
αφορά ςτο ςυνολικό αρικμό των
καταρτιηομζνων ς' ζνα πρόγραμμα
και όχι μόνο των ςυμμετεχόντων

μζςω του πόρου ΛΑΕΚ 0,24%

8. Ο ΟΑΕΔ δφναται να ελζγξει τα προγράμματα εξωτερικοφ με αποςτολι δικϊν του
ελεγκτϊν.
9. Εάν ο ζλεγχοσ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ του εξωτερικοφ χαρακτθριςτεί αρνθτικόσ,
τότε πζραν των προβλεπόμενων από τθν παροφςα ποινϊν:
- Θ επιχείρθςθ καταβάλλει ςτο διπλάςιο τα ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ των ελεγκτϊν
και ςε κάκε περίπτωςθ ποςό όχι μικρότερο των 1.500,00 Ευρϊ. Το ποςό αυτό αφαιρείται
από το ποςό που δικαιοφται να λάβει θ επιχείρθςθ από τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων
κατάρτιςθσ ΛΑΕΚ 0,24%
- Θ επιχείρθςθ αποκλείεται από το δικαίωμα υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ΛΑΕΚ
ςτο εξωτερικό για 2 ζτθ
- Αποκλείεται για δφο ζτθ, θ ςυνεργαςία των δικαιοφχων του προγράμματοσ ΛΑΕΚ 0,24%,
με τον Εκπαιδευτικό Φορζα που δζχτθκε αρνθτικό ζλεγχο ςε πρόγραμμα του εξωτερικοφ ,
για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτο εξωτερικό.
Ρριν από τθν επιβολι των ωσ άνω ποινϊν, θ Επιτροπι Διαχείριςθσ καλεί τισ επιχειριςεισ ςε
ακρόαςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 2690/1999).
10. Σε περίπτωςθ καταχϊρθςθσ από τθν επιχείρθςθ ελλιπϊν ι ανακριβϊν ςτοιχείων που
αφοροφν ςτον εντοπιςμό του τόπου υλοποίθςθσ του προγράμματοσ από τουσ ελεγκτζσ για
τθ διενζργεια ελζγχου, τότε το πρόγραμμα κατάρτιςθσ απορρίπτεται και δεν
αποπλθρϊνεται.
Θ επιχείρθςθ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί για πζντε (5) χρόνια (παρ.2, άρκρο 15 του
N.3762/2009) για ζλεγχο από τον ΟΑΕΔ, ςτο φυςικό τθσ αρχείο, όλα τα αναφερόμενα ςτθν
παρ. 2 του Κεφαλαίου 5 τθσ παροφςασ εγκυκλίου και επιπλζον, εκτυπϊςεισ και
δικαιολογθτικά όλων των θλεκτρονικά υποβλθκζντων και καταχωρθκζντων ςτοιχείων που
αφοροφν τα προγράμματα που υλοποιικθκαν ςτο εξωτερικό.
3.Μεταπτυχιακά προγράμματα ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Ελλάδασ
Σε ότι αφορά τθ ςυμμετοχι εργαηομζνων-καταρτιηομζνων ςε μεταπτυχιακά τμιματα ςε
εκπαιδευτικά ιδρφματα εςωτερικοφ, ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων ςτθν αίκουςα
διδαςκαλίασ δεν κα υπερβαίνει τουσ ςαράντα (40) καταρτιηόμενουσ αντί τουσ τριάντα
τρεισ(33) όπωσ ιςχφει ςε όλεσ τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι και οι
προχποκζςεισ όπωσ αναφζρονται ςτθν παροφςα εγκφκλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

- ΕΙΣΘΓΘΤΕΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
Πςοι επικυμοφν να διδάξουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ ΛΑΕΚ πρζπει να υποβάλουν
θλεκτρονικά αίτθςθ εγγραφισ ςτο μθτρϊο των ειςθγθτϊν του ΟΑΕΔ και να προςκομίςουν
τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά για ζλεγχο ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του ΟΑΕΔ για να
λάβουν αρικμό μθτρϊου ειςθγθτι (οδθγίεσ για τθν προςκόμιςθ του φυςικοφ αρχείου
βρίςκονται ςτα εγχειρίδια χριςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του ΛΑΕΚ).
Για να λάβουν αρικμό μθτρϊου ειςθγθτι οι εκπαιδευτζσ που ζχουν ελλθνικι υπθκοότθτα
πρζπει να είναι κάτοχοι ενόσ τουλάχιςτον τίτλου ςπουδϊν από τουσ κάτωκι:
• Διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν
• Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν
• Ρτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ - ΤΕΙ)
• Ρτυχίο ΙΕΚ
• Ρτυχίο ΤΕΕ Β'Κφκλου
• Ρτυχίο ΤΕΕ Α' Κφκλου, ΤΕΛ ι ΤΕΣ ι ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν που βεβαιϊνεται από τον
ΟΕΕΚ ι τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων
• Ρτυχίο Μζςων Τεχνικϊν Σχολϊν ι ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν που βεβαιϊνεται από τον
ΟΕΕΚ ι τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων
• Ρτυχίο Κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ ι ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν που βεβαιϊνεται από τον
ΟΕΕΚ ι τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων
Σε περίπτωςθ που το πρόγραμμα κατάρτιςθσ απαιτεί εκπαιδευτζσ με ιδιαίτερθ εξειδίκευςθ
και ο τίτλοσ ςπουδϊν τουσ (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίςτοιχοσ με το αντικείμενο τθσ κατάρτιςθσ,
τότε πζραν του τίτλου ςπουδϊν τουσ πρζπει να προςκομίςουν εναλλακτικά:
• βεβαίωςθ τθσ ςχολισ όπου αναφζρεται ότι ο ςυγκεκριμζνοσ πτυχιοφχοσ ζχει διδαχκεί
αντίςτοιχο μάκθμα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ωσ εκπαιδευτισ ι
• βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ τουλάχιςτον εκατό (100) ωρϊν
ςτο γνωςτικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει κακϊσ και βεβαίωςθ τριετοφσ
τουλάχιςτον επαγγελματικισ ι διδακτικισ εμπειρίασ ςτο αντικείμενο αυτό.
Ειδικά:
• για τθ διδαςκαλία ξζνθσ γλϊςςασ εκτόσ από τουσ πτυχιοφχουσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
γίνονται δεκτά και πιςτοποιθτικά επάρκειασ από το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων.
Εκπαιδευτζσ που ζχουν πιςτοποιθκεί ςτο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι
πιςτοποιθμζνοι από τον ΕΟΡΡΕΡ, προςκομίηουν μόνο τθ ςχετικι βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ
ςτουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ ζχουν πιςτοποιθκεί.
Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, που κρίνεται αναγκαία θ μετάκλθςθ από το εξωτερικό
ειςθγθτϊν με ςπουδζσ ςε αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα του εξωτερικοφ, για να

διδάξουν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ με εξειδικευμζνεσ και υψθλοφ γνωςτικοφ
αντικειμζνου απαιτιςεισ κα προςκομίηονται είτε οι τίτλοι ςπουδϊν είτε το βιογραφικό τουσ
ςθμείωμα μαηί με ςυνοδευτικό ζγγραφο τθσ επιχείρθςθσ ι του φορζα κατάρτιςθσ που τουσ
προςκαλεί, όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα ειδικά τουσ προςόντα και θ αναγκαιότθτα
τθσ πρόςκλθςισ τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
Με τθ με αρικμ. 2/34255/0022/7-6-01 κοινι απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν- Εργαςίασ
και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει κάκε φορά και με τθ με
αρικμ. Β118616/13-7-01 απόφαςθ του Διοικθτι ΟΑΕΔ, κακορίηονται θ διαδικαςία, τα
όργανα, και οι κατθγορίεσ των ελζγχων, ςχετικά με τθν διενζργεια ελζγχων ςε
προγράμματα κατάρτιςθσ και απαςχόλθςθσ.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. μζςω των ελεγκτϊν υπαλλιλων του, διενεργεί επιτόπιουσ ελζγχουσ ςχετικά με
τθν ορκι υλοποίθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παροφςα απόφαςθ.
1. Ζλεγχοσ φυςικοφ αρχείου προγραμμάτων κατάρτιςθσ
Ο Ο.Α.Ε.Δ. πραγματοποιεί ελζγχουσ ςτο φυςικό αρχείο των υλοποιοφμενων προγραμμάτων,
για τθν διαπίςτωςθ τθσ ορκισ τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςθσ. Ο ζλεγχοσ διενεργείται
οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κρίνει ςκόπιμο ο ΟΑΕΔ και αφοφ προθγθκεί ςχετικι
ενθμζρωςθ προσ τθν επιχείρθςθ ωσ προσ τον χρόνο και τον τόπο διενζργειασ.
Θ επιχείρθςθ οφείλει να ορίςει Υπεφκυνο Υλοποίθςθσ των προγραμμάτων ΛΑΕΚ το όνομα
του οποίου καταχωρείται ςτθν θλεκτρονικι καρτζλα με τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ. Τθν
ευκφνθ τθσ τιρθςθσ του φυςικοφ αρχείου φζρει ο παραπάνω Υπεφκυνοσ, ο οποίοσ οφείλει
να το τθρεί ςτο χϊρο εργαςίασ του. Ο οριηόμενοσ ωσ Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ
προγραμμάτων ΛΑΕΚ για κάκε επιχείρθςθ είναι εργαηόμενοσ τθσ επιχείρθςθσ.
Ο ζλεγχοσ χαρακτθρίηεται αρνθτικόσ και το πρόγραμμα κατάρτιςθσ απορρίπτεται και δεν
αποπλθρϊνεται, ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ κλθκεί να προςκομίςει το φυςικό αρχείο
και είτε δεν υπάρχει, είτε από τον ζλεγχο προκφψει ότι ζχουν υποβλθκεί διαφορετικά
ςτοιχεία μζςω του διαδικτφου, είτε είναι ελλιπζσ, ι δεν τθροφνται οι όροι τθσ απόφαςθσ με
αρικμό 3321/71/6.12.2016 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΟΑΕΔ.
2. Επιτόπιοσ ζλεγχοσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ
Σε κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ πραγματοποιοφνται επιτόπιοι ζλεγχοι ανάλογα με τθ
διάρκεια του προγράμματοσ.
Με ευκφνθ τθσ επιχείρθςθσ και του φορζα υλοποίθςθσ πρζπει να παρζχεται κάκε

διευκόλυνςθ προσ τουσ ελεγκτζσ ϊςτε να ζχουν μεταβεί ςτθν αίκουςα υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ εντόσ δζκα (10) λεπτϊν από τθν προςζλευςι τουσ.
Θ διαδικαςία του ελζγχου γίνεται θλεκτρονικά από τουσ ελεγκτζσ του ΟΑΕΔ ςτον τόπο
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ.
Θ επιχείρθςθ (ι ο φορζασ ) κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ προγράμματοσ υποχρεωτικά
ζχει ςτο χϊρο διδαςκαλίασ θλεκτρονικό υπολογιςτι με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο και
δυνατότθτα εκτφπωςθσ εντόσ των δομϊν που γίνεται θ κατάρτιςθ.
Σε εξαιρετικζσ μόνο περιπτϊςεισ και εφόςον υπάρχει θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο αλλά για τεχνικοφσ λόγουσ, ευκφνθ του ΟΑΕΔ ι τθσ ΔΕΘ ι τθσ
εταιρείασ τθλεπικοινωνιϊν, δεν είναι διακζςιμθ θ ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ, τότε και μόνο τότε
το αποτζλεςμα του επιτόπιου ελζγχου καταχωρείται ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα το
αργότερο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν με ευκφνθ του ελεγκτι. Σε κάκε περίπτωςθ ελζγχου
ενθμερϊνεται θλεκτρονικά θ καρτζλα του προγράμματοσ τθσ επιχείρθςθσ ωσ προσ το
αποτζλεςμα, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα του ελζγχου.
Σε περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκοφν απουςίεσ καταρτιηομζνων που δεν ζχουν
δθλωκεί ςχετικά μζχρι και είκοςι (20) λεπτά μετά τθν προβλεπόμενθ ζναρξθ του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ ι ςτα διαλείμματα, τότε κεωρείται ότι οι ςυγκεκριμζνοι
καταρτιηόμενοι απουςίαηαν και από όλεσ τισ θμζρεσ κατάρτιςθσ που ζχουν προθγθκεί.
Ο Επιτόπιοσ ζλεγχοσ χαρακτθρίηεται αρνθτικόσ και το πρόγραμμα κατάρτιςθσ απορρίπτεται
και δεν αποπλθρϊνεται όταν διαπιςτωκεί ότι:
1. Απουςιάηουν όλοι οι καταρτιηόμενοι ι ςε κάκε περίπτωςθ ποςοςτό άνω του 50% του
αρικμοφ αυτϊν που θ επιχείρθςθ ζχει δθλϊςει.
2. Στθ περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ ενόσ (1) μόνο καταρτιηόμενου
από μια επιχείρθςθ, ο ζλεγχοσ είναι αρνθτικόσ μόνο εάν δεν ζχει καταχωρθκεί θ απουςία
του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα.
3. Απουςιάηει ο εκπαιδευτισ
4. Ο διδάςκων κατά τον ζλεγχο εκπαιδευτισ δεν ζχει δθλωκεί ςτο πρόγραμμα.
5. Στθν αίκουςα κατάρτιςθσ υπάρχουν πάνω από τριάντα τρία (33) άτομα (εξαιροφνται τα
μεταπτυχιακά προγράμματα ςτα οποία δφνανται να ςυμμετζχουν ζωσ ςαράντα (40)
άτομα), εκτόσ του εκπαιδευτι.
6. Το πρακτικό μζροσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ γίνεται χωρίσ τθ παρουςία
εκπαιδευτι.
7. Το κεωρθτικό μζροσ τθσ κατάρτιςθσ δεν γίνεται ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ που

πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ εγκυκλίου και εκτόσ των κζςεων εργαςίασ των
καταρτιηομζνων
8. Δεν υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ι δεν παραςχζκθκαν οι απαραίτθτεσ διευκολφνςεισ
ϊςτε οι ελεγκτζσ να μεταβοφν ςτο χϊρο τθσ κατάρτιςθσ εντόσ δζκα (10) λεπτϊν από τθν
προςζλευςι τουσ.
9. Ζχει γίνει αλλαγι ςτο τίτλο ι το περιεχόμενο ι το ςυνολικό αρικμό των ωρϊν του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ.
10. Ζχει γίνει αλλαγι ςτισ ϊρεσ ι ςτισ θμζρεσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ χωρίσ να ζχει
ενθμερϊςει θ επιχείρθςθ θλεκτρονικά το Ρ.Σ. του ΛΑΕΚ.
11. Στθν αίκουςα παρίςτανται ωσ καταρτιηόμενοι άτομα διαφορετικά των δθλωκζντων ςτο
πρόγραμμα.
12. Δεν υπάρχει θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο
13. Ζχει δθλωκεί θλεκτρονικά διαφορετικό ΚΡΑ από αυτό που ανικει ο τόποσ υλοποίθςθσ
του προγράμματοσ.
14. Δεν εντοπίςτθκε ο χϊροσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ λόγω ελλιπϊν ι
ανακριβϊν ςτοιχείων.
Μόνο ςε περίπτωςθ αρνθτικοφ ελζγχου (επιτόπιου ι φυςικοφ αρχείου), θ επιχείρθςθ ζχει
τθ δυνατότθτα να υποβάλει ζνςταςθ αποκλειςτικά μζςω του διαδικτφου μζςα ςε δζκα (10)
θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ελζγχου. Θ αρμόδια Υπθρεςία του ΟΑΕΔ με ειςιγθςι τθσ
κζτει υπόψθ τθσ Επιτροπισ ΕΛΕΚΡ τθν ζνςταςθ για τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ και θ
επιχείρθςθ ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για το αποτζλεςμα τθσ ζνςταςθσ.
Θ Επιτροπι ΕΛΕΚΡ ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ μπορεί να επιβάλει ςτθν
επιχείρθςθ ωσ ποινι:
• τθν μθ αποπλθρωμι αυτοφ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ
• τθν μθ αποπλθρωμι όλων των προγραμμάτων κατάρτιςθσ
• τθν επιςτροφι ποςοφ αποπλθρωμισ που τυχόν ζχει λάβει
• ποινι αποκλειςμοφ από τα προγράμματα κατάρτιςθσ του ΛΑΕΚ από 1 ζωσ 3 χρόνια
Επίςθσ θ Επιτροπι Διαχείριςθσ του ΕΛΕΚΡ, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των περιπτϊςεων
5,7,8και 12 μπορεί να επιβάλει, ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, ποινι
αποκλειςμοφ ςτο φορζα κατάρτιςθσ από τα προγράμματα κατάρτιςθσ από 1 ζωσ 3 χρόνια.
Ροινι αποκλειςμοφ δφναται να επιβλθκεί και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί
παραπλθροφόρθςθ ι χριςθ λογότυπων ι εντφπων του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό φορζα
ςχετικά με τα προγράμματα κατάρτιςθσ τθσ παροφςθσ.

Ρριν από τθν επιβολι των ωσ άνω ποινϊν, θ Επιτροπι ΕΛΕΚΡ καλεί τισ επιχειριςεισ ςε
ακρόαςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 2690/1999).
3.Ζλεγχοσ φυςικοφ αρχείου ειςθγθτϊν
Ο ΟΑΕΔ πραγματοποιεί ελζγχουσ ςτο φυςικό αρχείο των ειςθγθτϊν για τθ διαπίςτωςθ
τιρθςθσ των προχποκζςεων εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Ειςθγθτϊν του ΛΑΕΚ όπωσ ορίηεται
ςτθν παροφςα απόφαςθ.
Σε περίπτωςθ υποβολισ ελλιπϊν ι λανκαςμζνων ςτοιχείων, ο ειςθγθτισ διαγράφεται
προςωρινά από το Μθτρϊο, μζχρι τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°
- ΑΡΟΡΛΘΩΜΘ ΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
Το τελικό ποςό αποπλθρωμισ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ καταβάλλεται ςτθν
επιχείρθςθ μετά τθν πιςτοποίθςθ ότι ζχει καταβλθκεί ςτο ΙΚΑ θ ειςφορά ΛΑΕΚ 0,24%.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΟΡΛΘΩΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
Θ επιχείρθςθ:
1. Καταχωρεί θλεκτρονικά όλεσ τισ δαπάνεσ που αφοροφν τα προγράμματα κατάρτιςθσ που
υλοποίθςε το ζτοσ 2017.
2. Ρροςκομίηει ωσ φυςικό αρχείο, ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του ΟΑΕΔ, διαβιβαςτικό
ζγγραφο-αίτθςθ αποπλθρωμισ τθσ επιχείρθςθσ με ςυνθμμζνα τα αντίγραφα των
παραςτατικϊν δαπανϊν όλων των προγραμμάτων κατάρτιςθσ ανά κατθγορία δαπάνθσ και
ανά πρόγραμμα.
Για δαπάνεσ που αφοροφν ωριαία αποηθμίωςθ καταρτιηομζνων, ατόμων με ειδικζσ
ανάγκεσ, ατόμου που απαςχολικθκε για τθν γραμματειακι υποςτιριξθ του προγράμματοσ
και εςωτερικϊν εκπαιδευτϊν, θ επιχείρθςθ προςκομίηει διλωςθ του Ν.1599/86 ςτθν οποία
κα αναγράφεται ότι οι παραπάνω είναι εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ, ολοκλιρωςαν το
πρόγραμμα κατάρτιςθσ και τουσ κατεβλικθ θ προβλεπόμενθ αμοιβι ςφμφωνα με τουσ
όρουσ του προγράμματοσ. Επίςθσ κα αναγράφεται ότι οι φωτοτυπίεσ των τιμολογίων είναι
γνιςια αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ επιχείρθςθ αποςτζλλει το φυςικό αρχείο αποπλθρωμισ ςτο πρωτόκολλο τθσ Διοίκθςθσ
ΟΑΕΔ, (Εκνικισ Αντίςταςθσ 8 - Άλιμοσ)
Θ επιχείρθςθ πρζπει να ζχει ςτθ κατοχι τθσ και να τθρεί ςτο φυςικό τθσ αρχείο ςε
φωτοαντίγραφα όλα τα αναγκαία παραςτατικά κόςτουσ του προγράμματοσ τα οποία δεν

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ χρθματοδότθςθ άλλων προγραμμάτων κατάρτιςθσ.
ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΑΘΕ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
• ΩΙΑΙΑ ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ, ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟΥ ΡΟΥ
ΑΡΑΣΧΟΛΘΘΘΚΕ ΓΙΑ ΤΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ.
Στα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, εντόσ και εκτόσ
των ορίων Νομοφ, το κόςτοσ ανά ϊρα κατάρτιςθσ είναι υποχρεωτικι δαπάνθ.
Στα προγράμματα κατάρτιςθσ που υλοποιοφνται εντόσ ωραρίου εργαςίασ, εντόσ και εκτόσ
των ορίων Νομοφ, το κόςτοσ ανά ϊρα κατάρτιςθσ είναι επιλζξιμθ δαπάνθ.
• ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ Θ ΦΟΕΑ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ
Για κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ, το κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ φορζα ι των εξωτερικϊν
εκπαιδευτϊν, δικαιολογείται είτε με απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν είτε με τιμολόγιο
παροχισ υπθρεςιϊν που αφορά αποκλειςτικά τθν κατάρτιςθ.
Στισ περιπτϊςεισ που θ επιχείρθςθ χρθςιμοποίθςε εξωτερικοφσ εκπαιδευτζσ οι οποίοι δεν
ζχουν τθ δυνατότθτα να εκδϊςουν δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν, θ δαπάνθ τθσ αμοιβισ τουσ
γίνεται δεκτι εφ' όςον θ επιχείρθςθ εκδϊςει απόδειξθ επαγγελματικισ δαπάνθσ γι' αυτοφσ
και αποδϊςει τον αναλογοφντα φόρο.
Τα παραςτατικά αυτισ τθσ δαπάνθσ, τόςο τθσ επιχείρθςθσ που παραςχζκθκε θ υπθρεςία,
όςο και του φορζα που παρείχε τθν κατάρτιςθ πρζπει να ζχουν εκδοκεί μζχρι το τζλοσ τθσ
διαχειριςτικισ περιόδου που παραςχζκθκε θ υπθρεςία (άρκρο 6 παρ 14 του Κ. Φ. Α. Σ)
Στο τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν Εκπαιδευτι ι Εκπαιδευτικοφ Φορζα να αναγράφεται ο
κωδικόσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ για το οποίο ζχει εκδοκεί. Ομοίωσ και για τισ
αποδείξεισ επαγγελματικισ δαπάνθσ.
Στο ποςό που δικαιοφται να λάβει θ επιχείρθςθ και αφορά το κόςτοσ τθσ κατάρτιςθσ, δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α. που τυχόν αναγράφεται ςτο τιμολόγιο ι δελτίο παροχισ
υπθρεςιϊν. Εξαιροφνται οι επιχειριςεισ που απαλλάςςονται από τθν απόδοςθ Φ.Ρ.Α.
• ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΡΑΝΩΝ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
Γίνονται δεκτά τιμολόγια που αφοροφν αποκλειςτικά δαπάνεσ του προγράμματοσ
κατάρτιςθσ για ζξοδα διατροφισ, διαμονισ και μετακίνθςθσ.
Οι θμερομθνίεσ των παραςτατικϊν αυτϊν πρζπει να ςυμβαδίηουν με το χρονικό διάςτθμα
του προγράμματοσ.
Στο ποςό που δικαιοφται να λάβει θ επιχείρθςθ και αφορά ςτισ δαπάνεσ του

προγράμματοσ, ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α. που αναγράφεται ςτα τιμολόγια ι νόμιμεσ
αποδείξεισ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν.
• ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Στα γενικά ζξοδα ςυμπεριλαμβάνονται δαπάνεσ για φωτοτυπίεσ, εκτυπϊςεισ, υλικά
κατάρτιςθσ, μίςκωςθ αικουςϊν διδαςκαλίασ κ.λ.π. και το ςφνολο τθσ δαπάνθσ αυτισ, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ςυνόλου των δαπανϊν τθσ κατάρτιςθσ.
Δε γίνονται δεκτζσ δαπάνεσ για πάγια ςτοιχεία, που ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία
υπάγονται ςε απόςβεςθ (αγορά γραφείων, P.C. κτλ).
Στο ποςό που δικαιοφται να λάβει θ επιχείρθςθ και αφορά ςτα γενικά ζξοδα δεν
ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α. που αναγράφεται ςτα τιμολόγια ι νόμιμεσ αποδείξεισ.
- ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΡΛΘΩΜΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΥΛΟΡΟΙΘΘΘΚΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ
ΣΥΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
• Το τιμολόγιο του φορζα υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ του εξωτερικοφ με ανάλυςθ των
δαπανϊν κατάρτιςθσ.
• Θ βεβαίωςθ αγοράσ ςυναλλάγματοσ (μόνο για χϊρεσ μθ μζλθ τθσ Οικονομικισ
Νομιςματικισ Ζνωςθσ).
• Θ βεβαίωςθ του Φορζα Υλοποίθςθσ Κατάρτιςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται:
- θ χρονικι διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ,
- το ςφνολο των θμερϊν
- οι πραγματοποιθκείςεσ ϊρεσ κατάρτιςθσ και
- ο αρικμόσ των καταρτιηομζνων που ολοκλιρωςαν το πρόγραμμα.
• Πλα τα παρακάτω δικαιολογθτικά μετακίνθςθσ, διαμονισ, διατροφισ
- ειςιτιρια
- κάρτεσ επιβίβαςθσ (ςε περίπτωςθ αεροπορικισ μετακίνθςθσ)
- τιμολόγια ξενοδοχείων
- αποδείξεισ διατροφισ.
Τα παραπάνω δικαιολογθτικά μεταφράηονται με ευκφνθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ μετατροπι ςε
ευρϊ τθσ δαπάνθσ του προγράμματοσ γίνεται ςφμφωνα με τθ τιμι ςυναλλάγματοσ που
ίςχυε κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του κάκε δικαιολογθτικοφ δαπάνθσ.
Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά πρζπει να είναι εξοφλθμζνα και θ επιχείρθςθ είναι
υποχρεωμζνθ να τα τθρεί για πζντε (5) χρόνια για ζλεγχο από τον ΟΑΕΔ.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΟΡΛΘΩΜΘΣ:
Μετά τον ζλεγχο των παραςτατικϊν του φυςικοφ αρχείου που ζχει αποςτείλει θ επιχείρθςθ
ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του ΟΑΕΔ και τθ διαςταφρωςθ με τα ςτοιχεία που ζχουν δθλωκεί
ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα, θ επιχείρθςθ προςκομίηει:
- διαβιβαςτικό ζγγραφο για τα προγράμματα που αιτείται τθν αποπλθρωμι
- αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για ποςά άνω των 3.000 ευρϊ
- Απόφαςθ αποπλθρωμισ (εκτφπωςθ από το πλθροφοριακό ςφςτθμα)
- Ακεϊρθτο τιμολόγιο επιχορθγιςεων.
Το δικαιοφμενο ποςό επιςτρζφεται ςτθν επιχείρθςθ με κατάκεςθ ςτον Τραπεηικό
Λογαριαςμό τθσ επιχείρθςθσ. Το ποςό τθσ προμικειασ τθσ Τράπεηασ βαρφνει το δικαιοφχο.
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 4963/51/25-11-2008 απόφαςθ του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ, (ΦΕΚ Β'2396), για επιςτροφι από τον ΟΑΕΔ του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν ειςφορά
0,24%, τθν οποία καταβάλλουν οι εργοδότεσ υπζρ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ
Ρρογραμμάτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και Εκπαίδευςθσ (Ε.Λ.Ρ.Ε.Κ.Ε), απαιτείται οι
επιχειριςεισ που διακζτουν το ωσ άνω ποςό για τθ χρθματοδότθςθ εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ διαχείριςθ του Λογαριαςμοφ
για τθ Απαςχόλθςθ και τθν Επαγγελματικι κατάρτιςθσ (ΛΑΕΚ), να μθν οφείλουν ειςφορζσ
προσ τον ΕΛΡΕΚΕ ι προσ τον Ειδικό Λογαριαςμό Ενίςχυςθσ Ρρογραμμάτων Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ (άρκρο 2 παρ.1 του Ν.1766/1988), τα ποςά του οποίου, ςφμφωνα με το
άρκρο 14 παρ. 7 του Ν.2224/1994, πρζπει να παρακρατοφνται υπζρ του ΟΑΕΔ.
Τα ωσ άνω οφειλόμενα ποςά μετά του νομίμου τόκου αυτϊν ςυμψθφίηονται με τα μθ
καταβλθκζντα ποςά αποπλθρωμισ των επιχειριςεων από τον ΟΑΕΔ μζχρι πλιρουσ
εξοφλιςεωσ των οφειλϊν.

