
 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της υπ.αρ 6506/129/13.12.2022 Απόφασης ΔΣ της 
ΔΥΠΑ και της υπ.αρ 21442/9.1.2023 τροποποίησης Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης 
(Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) 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)». 

 
        
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  203/07/24.01.2023 

Το Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α αποφασίζει την τροποποίηση της υπ.αρ. 

6506/129/13.12.2022 Απόφασης του και της υπ.αρ 21442/9.1.2023 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου 

Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) 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 
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στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs 

to targeted populations)» ως εξής:  

 

 

Στο Κεφάλαιο 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης, η 

ενότητα: 

« 1η Βαθμίδα - Ανώτατο όριο υλοποίησης έως 400 vouchers συνολικά για 

κάθε πρόσκληση και σύμφωνα με τη δυναμικότητά του. 

2η Βαθμίδα - Ανώτατο όριο υλοποίησης έως 1.500 vouchers συνολικά για 

κάθε πρόσκληση και σύμφωνα με τη δυναμικότητά του. 

3η βαθμίδα - Ανώτατο όριο υλοποίησης έως 2.000 vouchers συνολικά για 

κάθε πρόσκληση και σύμφωνα με τη δυναμικότητά του. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι πάροχοι εφόσον εξαντλήσουν τον 

αριθμό vouchers που δικαιούνται ανάλογα με την βαθμίδα στην οποία έχουν 

καταταχθεί δύνανται να υλοποιήσουν επιπλέον: 

 

Για την 1η Βαθμίδα 200 vouchers 

Για την 2η Βαθμίδα 750 vouchers 

Για την 3η βαθμίδα 1000 vouchers». 

 

 

Αντικαθίσταται ως εξής: 

 

Για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του άρθρου 61 του ν. 4763/2020, 

προβλέπονται τρεις (3) βαθμίδες κατάταξης των παρόχων, κατά τα οριζόμενα 

στο κεφάλαιο 2 (Προϋποθέσεις συμμετοχής) της παρούσας. 

Ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζόμενων που μπορεί να εντάξει στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης ο κάθε πάροχος ορίζεται ως εξής: 

 

Για την 1η Βαθμίδα: Ανώτατο όριο υλοποίησης έως 600 vouchers συνολικά και 

σύμφωνα με τη δυναμικότητά του 
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Για την 2η Βαθμίδα: Ανώτατο όριο υλοποίησης έως 2.250 vouchers συνολικά 

και σύμφωνα με τη δυναμικότητά του  

Για την 3η βαθμίδα: Ανώτατο όριο υλοποίησης έως 3.000 vouchers συνολικά 

και σύμφωνα με τη δυναμικότητά του 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ.αριθμ 186373/5.4.2022, η υπ. αρ 

6506/129/13.12.2022 Απόφαση του και η υπ.αρ 21442/9.1.2023 Πρόσκληση 

 

 

    

                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α 
     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                  Δ.ΣΑΡΡΗ 
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