
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 42/06-09-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 762-42/06-09-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση υποβολής και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές 
και πράσινες δεξιότητες» του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου Κεντρικής Δομής.    
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 70898/43/01-09-
2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία 
επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του 
Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αικατερίνη Μοθωναίου  Πρόεδρος       
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   Τακτικό Μέλος 
3. Ανδρέας Κτενάς   Αναπληρωματικό μέλος  
4. Σταύρος Τραυλός   Τακτικό Μέλος 
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης   Τακτικό Μέλος 
6. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  Τακτικό Μέλος 
8. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
9. Ιωάννης Ροντογιάννης  Τακτικό Μέλος 
    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ.  Ιωάννης Αρμενιάκος 
Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 5ου Θέματος 
Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8ου Θέματος 
Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 1ου Θέματος 
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αικατερίνη 
Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
15ο Θέμα: Έγκριση υποβολής και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές 
και πράσινες δεξιότητες» του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου Κεντρικής Δομής.    
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα  ημερήσιας διάταξης  και 
καταθέτει εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κας  Αικατερίνης  Μοθωναίου, η οποία έχει 
ως εξής: 
 

Μετά την ανάρτηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμ. Πρωτ. 354070/18-05-
2022 σχετικά με τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Πιστοποίησης  Προσώπων για το έργο: 
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«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με 
έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια 
προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal 
upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913» και σύμφωνα με την υπ. 
αριθμ. 4412/104/23-08-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Υ.Π.Α. το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. 
Ζακύνθου πληροφορεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη δυνατότητα συμμετοχής ως 
Δικαιούχου για την υποβολή αίτησης – υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης στα πλαίσια της 
ανωτέρω πρόσκλησης. 
 Αντικείμενο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 354070/18-05-2022 της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η 
υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων 
Κ.Δ.Β.Μ. Το υποέργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και 
«πράσινων», με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και την 
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Το υποέργο θα 
υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους 
40.000 ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. 
και περιλαμβάνει: 

 Κατάρτιση: διάρκειας 50-200 ωρών σε 40.000 άνεργους ηλικίας άνω των 18 ετών Η 
υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης 
εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με 
τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω 
διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες 

 Η δράση περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα έως 1000€ (5€/ώρα κατάρτισης) 
Η πρόσκληση  αφορά στην επιλογή Δικαιούχου σχετικά με την υλοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών της. 
Το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» αποτελεί τον μοναδικό φορέα 

της Περιφέρειας που εκ του νόμου διαθέτει αρμοδιότητα στην υλοποίηση δράσεων για την προώθηση 
της Διά Βιού Μάθησης σύμφωνα με τους σχετικούς στόχους της ως άνω πρόσκλησης.  Διαθέτει δε 
υπερδεκαετή - πολύχρονη  εμπειρία σε δράσεις που αφορούν  στην  υλοποίηση προγραµµάτων  
άτυπης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής  κατάρτισης, πιστοποίησης  ανέργων. Επίσης  εκ του σκοπού 
του ο φορέας υλοποιεί δράσεις σύξευξη προσφοράς – ζήτησης εργασίας ενισχύοντας την προώθηση  
ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην απασχόληση.  
 Γι’ αυτό αιτούμεθα:  
 1) Την Έγκριση συμμετοχής του φορέα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Π.Ε. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ»  Ως Δικαιούχου , για την αίτηση – υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης στα πλαίσια 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμ. Πρωτ. 354070/18-05-2022 σχετικά με τη συγκρότηση 
Μητρώου Παρόχων Πιστοποίησης  Προσώπων για το έργο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 
και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» 
στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες 
πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 
16913» και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4412/104/23-08-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Υ.Π.Α. 
 2) Την έγκριση για τις ενέργειες της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, Νομίμου Εκπροσώπου του 
Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 23 τον Ν.3879/2010 
(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21-09-2010) που αφορούν την υλοποίηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης. 

      3) Την Παροχή εξουσιοδότησης στη Νόμιμη Εκπρόσωπο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»  κα Αικατερίνη Μοθωναίου να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα που θα 
ζητηθούν από την Δ.Υ.Π.Α.  και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί, σχετικό με την 
ανωτέρω πρόσκληση. 
 

          Η Νόμιμη Εκπρόσωπος του    
           Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ.          
                    Π.Ε. Ζακύνθου 
             Αικατερίνη Μοθωναίου 
               Αντιπεριφερειάρχης  
                    Π.Ε. Ζακύνθου 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ανέφερε ότι καταψηφίζει 
την εισήγηση διότι το θεωρεί υποκριτικό η Κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή να ενδιαφέρονται για τους 
ανέργους επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα  χρήματα τα παίρνουν οι εταιρείες δίνοντας ταυτόχρονα 
ελάχιστα  στους εργαζόμενους σε αυτές και τόνισε ότι το ζήτημα είναι η αμοιβή του  εργαζόμενου   να 
καλύπτει τις ανάγκες του  και η νομοθεσία να τον  προστατεύει. 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 

1. Αικατερίνη Μοθωναίου         
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς    
3. Ανδρέας Κτενάς     
4. Σταύρος Τραυλός    
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης    
6. Θεόδωρος Χαλικιάς    
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης   
8. Νικόλαος Γκισγκίνης    
9. Ιωάννης Ροντογιάννης    
   

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
1.Εγκρίνει την  συμμετοχή του φορέα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»  Ως 
Δικαιούχου , για την αίτηση – υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμ. Πρωτ. 354070/18-05-2022 σχετικά με τη συγκρότηση Μητρώου 
Παρόχων Πιστοποίησης  Προσώπων για το έργο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο 
πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες 
πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913» 
και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4412/104/23-08-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Υ.Π.Α. 
 
2.Εγκρίνει τις ενέργειες της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, Νομίμου Εκπροσώπου του Περιφερειακού 
ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 23 τον Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21-
09-2010) που αφορούν την υλοποίηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης. 
 

 3.Εξουσιοδοτεί τη Νόμιμη Εκπρόσωπο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Π.Ε. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ»  κα Αικατερίνη Μοθωναίου να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα που θα ζητηθούν από την 
Δ.Υ.Π.Α.  και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί, σχετικό με την ανωτέρω πρόσκληση. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 762-42/06-09-2022 

 
……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

 
Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 
 
 
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  

           Ανδρέας Κτενάς 
 

Σταύρος Τραυλός 
    

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
 
Θεόδωρος Χαλικιάς 

 
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης 
 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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