INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση:
T.Θ:
Πληρ. Δ/νσης
Συν/σμού:
Τηλ.:
Email:
Πληρ. Δ/νσης
Ασφάλισης:
Τηλ.:
fax:
Email:

Εθν. Αντίστασης 8 –Άλιμος, 17456
77117 Τ.Κ Π.Φαλήρου 17510
Χρ. Δεμερλιώτου, Α. Κανάβη
2109989059, 2109989188
syndiktyo@oaed.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.03.02 14:37:43
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6

Xρον. Διατ.:
Βαθ. Ασφ. :
Βαθ. Προτερ.:
Αθήνα

Αρ. Πρωτ.:

Προς:

Υπόψη:

Δ. Πισκοπάνη, Β. Σαλτερής,
Ν. Κακανή, Γ. Τερζή, Στ. Κιάμος,
Τρ. Τριανταφύλλου
2109989067, 2109989156,
2109989153, 2109989138, 2109989064,
2109989052
210 9989042
a6@oaed.gr

16435/02.03.2017

1. Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ
2. ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ
3. Υποκαταστήματα ΙΚΑ
4. Ανταποκριτές ΟΑΕΔ
Προϊσταμένων και όλων των
Υπαλλήλων

ΘΕΜΑ: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε
προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης – νέες ρυθμίσεις βάσει του
άρθρου 56 του ν.4430/2016.

Σχετ.: 1. Οι υπ΄αριθμ.439/26.04.2013, 26974/28.03.2016, 56716/11.07.2016 εγκύκλιοι του ΟΑΕΔ
2. Η με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 56 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α’/31-10-2016)
αντικαταστάθηκαν οι παρ. 2 & 3 του άρθρ. 30 του Ν. 4144/2013 (Α’ 88) ενώ με το άρθρο 57

του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.4455/2017 (Α΄22), ορίστηκαν
οι μεταβατικές ρυθμίσεις εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 & 4 του άρθρ. 56 και του άρθρ. 57 του ν.
4430/2016:
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Άρθρο 56 (παρ. 2, 3 & 4)

«[…] 2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που προτίθενται να συμμετάσχουν σε

πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
ΟΑΕΔ 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 ΟΑΕΔ 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. Κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε

επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δυο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και
το επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α΄, β΄και γ΄ της προηγούμενης
παραγράφου.

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.1545/1985 (Α΄91) καταργείται.»
Άρθρο 57

Μεταβατική διάταξη

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή
επαγγελματικής κατάρτισης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούν

συνυπολογιζόμενο τον χρόνο παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραμμάτων στο χρόνο ανεργίας

τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόματος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο

παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων, εφόσον εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση

του παρόντος δηλώσουν στον ΟΑΕΔ τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων που έχουν
παρακολουθήσει.

[Άρθρο 11 του ν.4455/2017
Παράταση προθεσμίας

«Η προθεσμία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 57 του ν. 4430/2016 (Α΄205)
παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του έτους 2017».]
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Α.

Νέες προϋποθέσεις συμμετοχής σε

επαγγελματικής κατάρτισης

προγράμματα εκπαίδευσης ή

Μετά τα παραπάνω και αναφορικά με τη συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του

ΟΑΕΔ ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ισχύουν τα
εξής:

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι
προτίθενται - από την έναρξη ισχύος του ν.4430/2016 (31/10/2016) και εφεξής - να
συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης, επιδοτούμενα ή μη, θα παραμένουν
εγγεγραμμένοι και ο χρόνος κατάρτισης θα μετράται ως χρόνος ανεργίας μόνο εφόσον

πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του
ν.4144/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 56 του ν.4430/2016, δηλαδή:

α) να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από
την υπαγωγή τους στο ως πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης,

β) να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή
του και

γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν

προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής
κατάρτισης.

Προσοχή: Ως ημερολογιακό έτος ορίζεται το έτος που άρχεται από την 01.01 και λήγει την 31.12
του ίδιου έτους. Για παράδειγμα, συναλλασσόμενος που δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει πρόγραμμα
κατάρτισης την 20/03/2017 θα πρέπει από 01/01/2015 έως και 31/12/2016 να μην έχει συμμετάσχει

σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ενώ εξυπακούεται και κατά το
διάστημα μέχρι την 20/03/2017.

2. Σημειώνουμε ότι προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης Δημόσιου ή

Ιδιωτικού Φορέα είναι εκείνα που έχουν στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των
ανέργων, δηλαδή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
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3. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε

πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης εξακολουθούν να έχουν τα ίδια
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι επιδοτούμενοι ή μη στο μητρώο ανέργων που δεν πληρούν

έστω και μία εκ των τριών προϋποθέσεων της παρ. 2, του άρθρου 56, του ν.4430/2016 θα

διαγράφονται από το μητρώο ανέργων και θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης
επανεγγραφής μετά την άρση του λόγου διαγραφής (ολοκλήρωση του προγράμματος).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι

Ενδιαφερόμενος που δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει από 20/03/2017 έως 20/10/2017 αλλά

εγγράφηκε στο μητρώο ανέργων την 20η/12/2016, δεν πληροί την προϋπόθεση α’ της παρ.2 του
άρθρου 56 (τετράμηνη ανεργία) και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙI

Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος ήδη 4 μήνες και δηλώνει ότι πρόκειται να συμμετάσχει στις

26/03/2017 σε πρόγραμμα κατάρτισης αλλά έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής

κατάρτισης ή εκπαίδευσης μετά την 31η/12/2014 (ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) δεν
πληροί την προϋπόθεση γ’ της παρ.2 του άρθρου 56, και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο
ανέργων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙII

Εγγεγραμμένος άνεργος για τον οποίο διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι δεν έχει ενημερώσει
εμπροθέσμως την Υπηρεσία πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, δεν πληροί την
προϋπόθεση β’ της παρ.2 του άρθρου 56, και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

5. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ.56 του ν.4430/2016, εφόσον

πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται ανωτέρω, θα λαμβάνουν ταυτόχρονα και

την τακτική επιδότηση ανεργίας και την αποζημίωση από την συμμετοχή τους στο

πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ανεξάρτητα με το ύψος της
επιδοτούμενης κατάρτισης και χωρίς οποιονδήποτε συμψηφισμό.
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Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα

εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2961/54, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά συνέπεια, η επιδότηση ανεργίας του θα αναστέλλεται για

το διάστημα της παρακολούθησης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρ. 22 του ν.δ.

2961/54 και την παρ.1ζ του αρθρ.7 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης

του Οργανισμού, το δελτίο ανεργίας του θα διαγράφεται και ο ενδιαφερόμενος θα έχει
δικαίωμα συνέχισης της επιδότησης μετά την άρση του λόγου της αναστολής

(ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος) σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.δ.
2961/54 και το άρθρ.10 του ανωτέρω Κανονισμού, και εντός δύο ετών από την έγκριση της
απόφασης για επιδότηση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV

Άνεργος για τον οποίο έχει εγκριθεί δωδεκάμηνη επιδότηση, είναι εγγεγραμμένος δύο μήνες στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εντάσσεται σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτή την

περίπτωση, η επιδότησή του αναστέλλεται από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και το

δελτίο του διαγράφεται. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός δύο ετών από την
ημερομηνία έγκρισης της επιδότησης, μπορεί να προσέλθει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, και να αιτηθεί
τη συνέχιση της επιδότησής του.

Ομοίως θα αναστέλλεται η επιδότηση λόγω ανεργίας και θα διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του
ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχει εμπρόθεσμα ενημερώσει την Υπηρεσία για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή αν είχε συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

6. Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στους δικαιούχους του επιδόματος

μακροχρονίως ανέργων, καθώς και για το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και
Ανεξαρτήτως απασχολουμένων, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν επιλέξει να είναι κάτοχοι
Δελτίου Ανεργίας.

7. Σημειώνουμε ότι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης,
οι συμμετέχοντες σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι

κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτά και, εφόσον ταυτόχρονα απασχολούνταν

με εξαρτημένη σχέση εργασίας μετά τη λήξη ή λύση αυτής, πληρούν τις προϋποθέσεις να
5
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επιδοτηθούν λόγω ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή, και σε σχέση με τους σπουδαστές σε

Ι.Ε.Κ., θα εφαρμοστεί η παρ. 2 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του

Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία: «Οι εργαζόμενοι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. των οποίων
λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική
επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι

τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους. Μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους

αντιμετωπίζονται ομοίως ως μη επιδοτούμενοι άνεργοι», καθώς δεν έρχεται σε αντίθεση με την
εν λόγω διάταξη.

Κατά συνέπεια, σπουδαστής σε Ι.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, εφόσον
ταυτόχρονα απασχολούνταν σε εξαρτημένη απασχόληση και μετά τη λήξη ή λύση αυτής,

και μόνον εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας, δύναται να
εγγραφεί κανονικά στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να λάβει τακτική επιδότηση

ανεργίας παράλληλα με τη φοίτηση του. Ο χρόνος κατάρτισης των επιδοτούμενων
ανέργων αυτής της κατηγορίας που παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

Από την επομένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, και καθώς η κατάσταση του εμπίπτει

πλέον σε εκείνη των εγγεγραμμένων - μη επιδοτουμένων- στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, το δελτίο ανεργίας του θα διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 2 της με

αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού. Ακολούθως, μετά την
ολοκλήρωση

του

προγράμματος

ο

ενδιαφερόμενος

επανεγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

θα

έχει

δικαίωμα

αίτησης

8. Για τα άτομα που συμμετέχουν σε κατάρτιση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του

ν.δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έτσι, αν δεν εντάσσονται: α) στο πεδίο
εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 56 του ν.4430/2016, δηλαδή ήταν ήδη
εγγεγραμμένοι άνεργοι που ακολούθως συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης και

επαγγελματικής κατάρτισης και πληρούσαν τις προϋποθέσεις της διάταξης ή β) στο

πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του
Οργανισμού, δεν είναι δυνατό να εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς δεν
θεωρούνται άνεργοι.
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9. Επισημαίνουμε ότι, θα πρέπει άμεσα οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να προχωρήσουν στην
εφαρμογή της εν θέματι διάταξης για τους εγγεγραμμένους ανέργους που από την έναρξη

ισχύος του ν.4430/2016, προσήλθαν και υπέβαλαν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986,
ενημερώνοντας για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή
επαγγελματικής κατάρτισης, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στην υποχρέωση που
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρ.56 του ν. 4430/2016.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την τήρησή τους και οι

άλλες δύο (2) προϋποθέσεις του άρθρου 56 του ν.4430/2016, προκειμένου οι
ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση της διάταξης.

10. Αναφορικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν.4430/2016, περί της κατάργησης της

περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρ.3 του ν.1545/1985, και η οποία δεν επηρεάζει το περιεχόμενο
της παρούσας εγκυκλίου, θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες.

Β.

Μεταβατική περίοδος

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν.4430/2016, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή

μη, οι οποίοι αφότου είχαν εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ, συμμετείχαν σε

προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια της
εγγεγραμμένης ανεργίας τους, η έναρξη των οποίων ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο

του χρόνου έναρξης ισχύος της διάταξης (δηλαδή πριν την 31/10/2016), διατηρούν
συνυπολογιζόμενο τον χρόνο παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραμμάτων στο
χρόνο ανεργίας τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόματος ανεργίας που τους

καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων
εφόσον προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έως την 30/06/2017, για να δηλώσουν τα
πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει.

Έτσι, όσοι ως εγγεγραμμένοι άνεργοι παρακολούθησαν προγράμματα εκπαίδευσης ή

επαγγελματικής κατάρτισης και επιθυμούν να θεωρείται ως χρόνος ανεργίας το χρονικό

διάστημα παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, και νομίμως να θεωρούνται ότι
έλαβαν την εντός των διαστημάτων αυτών τυχόν επιδότηση ανεργίας, θα πρέπει να
υποβάλλουν σχετική Υ.Δ. (βλ. Υπόδειγμα 4), με τα στοιχεία των προγραμμάτων αναλυτικά.

7

ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι

Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/02/2016 και έχει παρακολουθήσει

πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά το διάστημα από 01/5/2016 έως 15/09/2016, εφόσον
το δηλώσει εντός της καθορισθείσας προθεσμίας (δηλ. 30/6/2017), ο χρόνος κατάρτισης
αναγνωρίζεται ως χρόνος ανεργίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ II

Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/02/2014 και έχει παρακολουθήσει

πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά το διάστημα από 01/9/2014 έως 15/02/2015, εφόσον
το δηλώσει εντός της καθορισθείσας προθεσμίας (δηλ. 30/6/2017), ο χρόνος κατάρτισης
αναγνωρίζεται ως χρόνος ανεργίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙII

Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/02/2016 και παρακολουθεί

πρόγραμμα κατάρτισης/εκπαίδευσης από τις 15/10/2016 (ημερομηνία πριν την έκδοση του
ν.4430/31.10.2016) και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 15/03/2017 εφόσον το δηλώσει εντός της
καθορισθείσα προθεσμίας (30/06/2017), ο χρόνος κατάρτισης αναγνωρίζεται ως χρόνος ανεργίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV

Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/02/2016 και παρακολουθούσε

πρόγραμμα κατάρτισης/εκπαίδευσης από τις 30/10/2015 έως 01/10/2016 διαγράφεται από την

ημερομηνία εγγραφής του (ανάκληση δελτίου) καθώς αποσιώπησε το γεγονός που δεν του έδινε

δικαίωμα να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων. Για την περίπτωση αυτή δεν ισχύει η ρύθμιση του
άρθρου 57 του ν.4430/2016 καθώς πρόκειται για συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής
εκπαίδευσης/κατάρτισης πριν την εγγραφή του στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ V

Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων από 01/07/2016 και παρακολουθεί

πρόγραμμα κατάρτισης/εκπαίδευσης από την 01/11/2016 (ημερομηνία μετά την έκδοση του

ν.4430/31.10.2016) δεν εμπίπτει στην μεταβατική διάταξη του άρθρου 57 αλλά πλέον στη ρύθμιση
του άρθρου 56 του ν.4430/2016.

Επιπλέον, στην περίπτωση που Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προέβησαν σε ανάκληση

επιδοτήσεων ανεργίας πριν την με αριθμ. 1649/31/14-06-2016 απόφαση του Δ.Σ. του
Οργανισμού βάσει του προηγούμενου νομικού καθεστώτος, που αφορούσε σε σπουδαστές
Ι.Ε.Κ., και οι εν λόγω ασφαλισμένοι δεν ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα που τους
8
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παρείχε η απόφαση του Δ.Σ. να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, προκειμένου

εκείνες να προβούν σε ανάκληση των δυσμενών διοικητικών αποφάσεων (απορριπτικών
αποφάσεων για τακτική επιδότηση ανεργίας, αποφάσεων ανάκλησης ή διακοπής

επιδότησης κτλ), εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 5 της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης
του Δ.Σ. του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία: «Εφόσον έχουν εκδοθεί διοικητικές

πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με τις ως άνω ρυθμίσεις, πρέπει να ανακληθούν οι
πράξεις αυτές με όλες τις απορρέουσες από την ανάκληση έννομες συνέπειες».

Προσοχή: Η παραπάνω εφαρμογή ισχύει για όσους ήσαν εγγεγραμμένοι άνεργοι παράλληλα με την

παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης πριν την ισχύ του ν.4430/2016, ενώ η έναρξη των
προγραμμάτων ήταν μέχρι και την 30/10/2016.

Διασαφηνίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε ισχύ, και όπως περιγράφηκε

ανωτέρω, η παρ.5 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού,
ωστόσο, όσον αφορά στην εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 57 του

ν.4430/2016 δεν προβλέπεται η έκδοση νέων ατομικών διοικητικών πράξεων για
χορήγηση παροχών. Αντίθετα, δίνεται η δυνατότητα να θεωρηθούν ως χρόνος ανεργίας

τα χρονικά διαστήματα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, εφόσον
είχε προηγηθεί εκ μέρους των ενδιαφερομένων η εγγραφή στα μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι κρατούν τυχόν ποσό επιδόματος ανεργίας που τους
καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων.

Γ.

Έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας

Στις «Βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας» που θα εκδίδονται από το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (ΟΠΣ) θα αναγράφεται ολόκληρο το χρονικό
διάστημα ανεργίας του εγγεγραμμένου στο μητρώο, συμπεριλαμβανομένου και του
χρονικού διαστήματος της κατάρτισής τους εφόσον τηρούνται οι τρεις (3)
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν.4430/2016.

Ομοίως, για τους επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέργους που πληρούν σωρευτικά τις

προϋποθέσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρ.56 του ν. 4430/2016 και παραμένουν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς ο χρόνος εκπαίδευσης και κατάρτισης

λογίζεται ως χρόνος ανεργίας και ταυτόχρονα λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας που τους

έχει εγκριθεί, στις «Βεβαιώσεις λήψης επιδότησης ανεργίας» που θα εκδίδονται από το
9
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Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (ΟΠΣ) θα αναγράφεται

ολόκληρο το χρονικό διάστημα λήψης της επιδότησης ανεργίας συμπεριλαμβανομένου
και του χρονικού διαστήματος της κατάρτισης τους.

Για τις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι τρεις (3) προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 56,
και εφόσον έχει γίνει αναστολή της τακτικής επιδότησης ανεργίας και διαγραφή του

δελτίου ανεργίας, οι αντίστοιχες βεβαιώσεις θα απεικονίζουν τα διαστήματα στα οποία
παρέμεινε εγγεγραμμένος ή/και επιδοτήθηκε ο ενδιαφερόμενος.

Δ.

ΚΠΑ2

Διαδικασία ενημέρωσης των εγγεγραμμένων ανέργων από τις υπηρεσίες

Σύμφωνα με το ν.4430/2016 οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν την υποχρέωση να
ενημερώνουν τις Υπηρεσίες για την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν πρόγραμμα
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η ενημέρωση των ανέργων σχετικά με
αυτήν τη νέα υποχρέωση τους θα γίνει με τους εξής τρόπους:





κατά την εγγραφή του ανέργου στο μητρώο από τους αρμόδιους υπαλλήλους και

από την υπεύθυνη δήλωση η οποία θα συμπεριλαμβάνει τη σχετική ενημέρωση (βλ.
Υπόδειγμα 1).

μέσω ενημερωτικού σημειώματος1, το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά πριν τη
διαδικασία της ηλεκτρονικής ανανέωσης.

μέσω ενημερωτικού σημειώματος το οποίο θα αναρτηθεί στο portal του Οργανισμού.

Το ενημερωτικό σημείωμα θα αναφέρει τα εξής: «Σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης οφείλετε να ενημερώσετε σχετικά την Υπηρεσία
(ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ πριν την έναρξη του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης» (Άρθρο
56) &
«Έχετε τη δυνατότητα έως 30/06/2017 να προσέλθετε στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ για να δηλώσετε τα
πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης / εκπαίδευσης επιδοτούμενα ή μη που
ενδεχομένως έχετε παρακολουθήσει προκειμένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος των προγραμμάτων στο χρόνο
ανεργίας και να διατηρήσετε τυχόν ποσό επιδόματος που σας καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο
παρακολούθησης των ας άνω προγραμμάτων» (Άρθρο 57).
1
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Ε.

Υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων

1. H υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνουν όσοι προσέρχονται προς εγγραφή στο μητρώο
ανέργων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3032/52/21.10.2014 απόφαση του Δ.Σ, όπως

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3028/10.11.2014, συμπληρώνεται ως προς το περιεχόμενο με την
προσθήκη του κειμένου: «Σε περίπτωση που συμμετάσχω σε πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης ή εκπαίδευσης οφείλω να ενημερώσω σχετικά την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) πριν την έναρξη

του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης (άρθρ. 56 του ν. 4430/2016)» (βλ.
Υπόδειγμα 1).

2. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν, σύμφωνα με τα άρθρ. 8 και
10 της υπ΄αριθμ. 3701/55/22-11-2011 Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, που εκδόθηκε κατ’

εξουσιοδότηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του ν.3996/11, κατά την αίτηση και κατά
την εμφάνισή τους κάθε τρίμηνο για τη δήλωση της παρουσίας τους, επιπλέον των ήδη

αναφερόμενων στα σχετικά προτυπωμένα κείμενα Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86, ότι
δεν συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή, σε

διαφορετική περίπτωση, έχουν ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 56 του ν.4430/2016.

3. Άνεργος που προτίθεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής

κατάρτισης υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ Υπεύθυνη Δήλωση του
ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει τα στοιχεία του προγράμματος στον ΟΑΕΔ πριν την

έναρξη του καθώς και ότι πληροί την προϋπόθεση γ’ δηλαδή ότι: «έχουν παρέλθει
τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής μου σε
πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης» (βλ. Υπόδειγμα 2) ή ότι: «Δεν έχω

συμμετάσχει στο παρελθόν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης» (βλ.
Υπόδειγμα 3).

4. Αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 57 του ν.4430/16, άνεργος που

συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και αιτείται να

συνυπολογιστεί ο χρόνος κατάρτισης/εκπαίδευσης στον χρόνο ανεργίας υποχρεούται να

υποβάλει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (έως 30/06/2017) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86
(βλ. Υπόδειγμα 4) όπου δηλώνει τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων που έχει
παρακολουθήσει.
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Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω δηλώσεις εμπίπτουν στην υποχρέωση διενέργειας
δειγματοληπτικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 10 του
ν.3230/2004.

Κάθε οδηγία ή εγκύκλιος που έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω αναφερόμενα παύει να
ισχύει.

Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στο ΟΠΣ θα ακολουθήσουν
άμεσα με έγγραφο της Δ/νσης Μηχανογράφησης σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες

διευθύνσεις (Δ/νση Ασφάλισης και Δ/νση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου
Υπηρεσιών Απασχόλησης).

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση του παρόντος με υπογραφή όλοι οι
υπάλληλοι.
Συν 4.:






Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (1)
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (2)
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (3)
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (4)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διοικήτριας
2. Δ/νση Γραμματείας Διοικητή
3. Γραφεία Αντιπροέδρων
4. Γραφεία Γενικών Διευθυντών
5. Δ/νση Επιθεώρησης
6. Δ/νση Μηχανογραφίας
7. Δ/νση Απασχόλησης
8. Δ/νση Διοικητικού
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

(Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνουν όσοι προσέρχονται
προς εγγραφή στο μητρώο ανέργων)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχ/μείου (Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Είμαι άνεργος, ικανός και διαθέσιμος στην αγορά εργασίας.
Αναζητώ εργασία.
Δεν ασκώ ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα.
Δεν συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν την εγγραφή μου στο Μητρώο Ανέργων.
Σε περίπτωση που συντρέξουν λόγοι απώλειας της ιδιότητας του ανέργου ή οποιοιδήποτε άλλοι λόγοι που
αποκλείουν την παραμονή μου στο Μητρώο Ανέργων υποχρεούμαι να τους δηλώσω με οποιονδήποτε
τρόπο στην Υπηρεσία εντός οχτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη συνδρομή τους.
Σε περίπτωση που συμμετάσχω σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης (επιδοτούμενο ή
μη) οφείλω να ενημερώσω σχετικά την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) πριν την έναρξη του προγράμματος
επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης (άρθ. 56 του ν. 4430/2016).
Ημερομηνία: ………/……./20……

Ο – Η Δηλ

(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.



Λόγοι απώλειας της ιδιότητας του ανέργου είναι εκείνοι οι οποίοι είτε άμεσα ακυρώνουν την ιδιότητα του ανέργου, όπως η
ανάληψη εργασίας με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης, είτε έμμεσα αναιρούν τη διαθεσιμότητα για απασχόληση στην
αγορά εργασίας, όπως π.χ. η συνταξιοδότηση, η ασθένεια, η στράτευση, η φυλάκιση, η αναχώρηση στο εξωτερικό, κ.λ.π.

ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

(Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων
του άρθρου 56 του ν.4430/16)
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ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999)

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)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Αριθ.Δελτ.Ταυτότητας

Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Τηλ:

Α.Φ.Μ
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχ/μείου (Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 56, ν.4430/16 δηλώνω ότι:


Προτίθεμαι να συμμετάσχω σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης:

Στοιχεία προγράμματος
Εκπαιδευτικός Φορέας
Θεματικό αντικείμενο

Έναρξη

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Λήξη

_ _ /_ _ /_ _ _ _


Έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας προηγούμενης συμμετοχής μου σε
πρόγραμμα εκπαίδευσης / επαγγελματικής κατάρτισης.
Οφείλω να ενημερώσω την Υπηρεσία σε περίπτωση που διακόψω το ανωτέρω πρόγραμμα.
Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ………………….

(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.

ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

(Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων
του άρθρου 56 του ν.4430/16)
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ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999)

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)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Αριθ.Δελτ.Ταυτότητας

Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Τηλ:

Α.Φ.Μ
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 56, ν.4430/16 δηλώνω ότι:


Αριθ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχ/μείου (Εmail):
(3),

ΤΚ:

που προβλέπονται από τις διατάξεις της

Προτίθεμαι να συμμετάσχω σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης:

Στοιχεία προγράμματος
Εκπαιδευτικός Φορέας
Θεματικό αντικείμενο



Έναρξη

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Λήξη

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Δεν έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Οφείλω να ενημερώσω την Υπηρεσία σε περίπτωση που διακόψω το ανωτέρω πρόγραμμα.
Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ………………….

(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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ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

(Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων
του άρθρου 57 του ν.4430/16)
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ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999)

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)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Αριθ.Δελτ.Ταυτότητας

Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Τηλ:

Α.Φ.Μ
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω τα εξής:

Έχω συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης με τα εξής στοιχεία:
Στοιχεία προγράμματος 1
Εκπαιδευτικός Φορέας
Θεματικό αντικείμενο

Έναρξη

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Λήξη

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Έναρξη

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Λήξη

_ _ /_ _ /_ _ _ _

Στοιχεία προγράμματος 2
Εκπαιδευτικός Φορέας
Θεματικό αντικείμενο

Βάσει του άρθ. 57 του ν. 4430/2016 αιτούμαι να συνυπολογιστεί ο χρόνος παρακολούθησης του ως άνω
προγράμματος στο χρόνο ανεργίας.
Ημερομηνία:

……….20……

(4)

Ο – Η Δηλ………………….

(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

