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Τροποποίηση της υπ. αριθμ 186406/05.04.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ

για το έργο
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής

ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»
στο πλαίσιο της Δράσης:

16913 «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες
πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)»

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6504/129/13.12.2022 Απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. τροποποιούνται
σημεία  της  υπ.  αρ  186406/5.4.2022  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τη
συγκρότηση  Μητρώου  Παρόχων  Κατάρτισης  των  Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.  των  ΑΕΙ  για  το  έργο,
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης
με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης, προστίθεται το
εξής:
“Κατ’ εξαίρεση, και κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης προς τη Δ.ΥΠ.Α., σε νησιωτικές
και  ορεινές  απομακρυσμένες  περιοχές  δύναται  να  χρησιμοποιούνται  μισθούμενες
λειτουργικές αίθουσες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από έγκριση
της Δ.ΥΠ.Α., κατόπιν υποβολής σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος από τον πάροχο. Εφόσον
η υλοποίηση προγραμμάτων πραγματοποιηθεί σε μισθούμενα λειτουργούντα σχολεία,  ο
πάροχος έχει την υποχρέωση για τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Σε αυτή την
περίπτωση, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο με καθήκοντα
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γραμματειακής υποστήριξης/υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Ο πάροχος
κατάρτισης  οφείλει  να  αποδεικνύει  τουλάχιστον  μία  (1)  επιπλέον  ΕΜΕ,  η  οποία  θα
προσμετράται στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.
Η  μία  (1)  ΕΜΕ θα πρέπει  να  είναι  διαφορετική  από  τις  ΕΜΕ που  έχει  δηλώσει  για  τη
συμπερίληψή του στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Η ΕΜΕ θα προκύπτει είτε από το ήδη
υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης, σε οποιαδήποτε αδειοδοτημένη δομή ο ίδιος
διαθέτει, είτε με νέα πρόσληψη, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των οριζόμενων στην
Πρόσκληση.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, voucher.gov.gr
με  τους  κωδικούς  που  διαθέτει  ο  πάροχος  κατάρτισης  και  αναρτώνται  τα  εξής
δικαιολογητικά:

1. Αδεια σχολικής επιτροπής και Σύμβαση/συμφωνητικό συνεργασίας
2. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ΕΜΕ του αιτούντος 
3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης πρόσληψης προσωπικού από τον αιτούντα, εφόσον οι

ΕΜΕ προκύπτουν από νέα πρόσληψη.
Διευκρινίζεται ότι η επιπλέον ΕΜΕ, πρέπει να αφορά άτομο με καθήκοντα γραμματειακής
υποστήριξης/υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος.

Επίσης,  κατόπιν  αίτησης  του  παρόχου  κατάρτισης  προς  τη  Δ.ΥΠ.Α,  επιτρέπεται  η
συνεργασία, με άλλη αδειοδοτημένη δομή, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ.
141267/Κ6 (ΦΕΚ 5159/Β/5.11.2021) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
Στην  περίπτωση  αυτή,  η  συνεργαζόμενη  αδειοδοτημένη  δομή  δεν  θα  πρέπει  να  έχει
συμπεριληφθεί στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων της Δράσης.  Ο πάροχος κατάρτισης που
συνάπτει το συμφωνητικό συνεργασίας με την αδειοδοτημένη δομή οφείλει να αποδεικνύει
τουλάχιστον μία (1) επιπλέον ΕΜΕ η οποία θα προσμετράται στη δομή αυτή, προκειμένου
για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. 
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, voucher.gov.gr
με  τους  κωδικούς  που  διαθέτει  ο  πάροχος  κατάρτισης  και  αναρτώνται  τα  εξής
δικαιολογητικά:

1. Σύμβαση/συμφωνητικό συνεργασίας.
2. Το ΦΕΚ αδειοδότησης του ΚΔΒΜ σύμφωνα με την υπ. αρ υπ’ αριθμ.141267/Κ6 (ΦΕΚ 

5159/Β/5.11.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ΕΜΕ του αιτούντος.
4. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης πρόσληψης προσωπικού από τον αιτούντα, εφόσον οι

ΕΜΕ προκύπτουν από νέα πρόσληψη.

Διευκρινίζεται ότι η επιπλέον ΕΜΕ, πρέπει να αφορά άτομο με καθήκοντα γραμματειακής
υποστήριξης/υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθμ. 186406/05.04.2022 Πρόσκληση
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Ο Υποδιοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητή
2. Γρ.Υποδιοικητή κου Χριστόπουλου
3. Γενική Διεύθυνση Επαγγ. Εκπ. & Κατάρτισης
4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ3)
5. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

3

ΑΔΑ: ΡΗΕΩ4691Ω2-ΦΞ4


		2023-01-09T17:34:08+0200
	Athens




