
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   335/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, 
κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 99.700,00€ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 
2014-2020. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 19299/10-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                  Μπάντης Ιορδάνης                                    
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                             Γρομπανόπουλος Τρύφων  
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Γυρίκη Ελένη 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:  

Με την αριθ. πρωτ. 4118/13-10-2022 απόφαση του Περιφεριάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας, εντάχθηκε η Πράξη «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση 
ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 
περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ Δήμου Αμυνταίου» με κωδικό ΟΠΣ5179825 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού». 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με 
προϋπολογισμό 99.700,00€ 

Αντικείμενο της ανωτέρω πράξης είναι η παροχή: 
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 συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω συνεδριών ατομικής 
συμβουλευτικής, 

 υλοποίηση 2 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης, για 50 ανέργους, 

 διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης, σε συναφή σχήματα πιστοποίησης, 
με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της 
επαγγελματικής τους ικανότητας. 

Τα προγράμματα αυτά έχουν διάρκεια 160 ώρες και περιλαμβάνουν 130 ώρες 
θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής άσκησης με τη μορφή case 
study και έχουν τίτλους: 

 «Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον Κλάδο της 
Αγροδιατροφής», 

 «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – Χειριστής Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης» 

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. 

Η πιστοποίηση, θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC17024. 

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, θα υποβάλουν αίτηση συμμέεοχής σε πρόγραμμα 
κατάρτισης και η επιλογής τους θα γίνει από επιτροπή, που θα συγκροτήσει ο 
δικαιούχος. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα 
συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 
οι νόμιμες ασφαλιστικές κρατήσεις ) και θα καταβληθεί από του δικαιούχο στους 
ωφελούμενους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και 
εφόσον συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Ο Δικαιούχος θα 
καταβάλλει και τις ασφαλιστικές εισφορές. 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο η’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) ως 
ισχύει 

2. Την αριθ. 132/2022 απόφαση Ο.Ε. 
3. Την αριθ. πρωτ. 4118/13-10-2022 απόφαση Ένταξης της Πράξης 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική, 
κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ Δήμου 
Αμυνταίου» με κωδικό ΟΠΣ5179825 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 
Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της 
διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού», προϋπολογισμού 99.700,00€ και συγχρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ. 

Αντικείμενο της ανωτέρω πράξης είναι η παροχή: 

 συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω συνεδριών ατομικής 
συμβουλευτικής, 
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 υλοποίηση 2 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης, για 50 ανέργους, 

 διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης, σε συναφή σχήματα πιστοποίησης, 
με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της 
επαγγελματικής τους ικανότητας. 

Τα προγράμματα αυτά έχουν διάρκεια 160 ώρες και περιλαμβάνουν 130 ώρες 
θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής άσκησης με τη μορφή case 
study και έχουν τίτλους: 

 «Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον Κλάδο της 
Αγροδιατροφής», 

 «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – Χειριστής Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης» 

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. 

Η πιστοποίηση, θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC17024. 

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, θα υποβάλουν αίτηση συμμέεοχής σε πρόγραμμα 
κατάρτισης και η επιλογής τους θα γίνει από επιτροπή, που θα συγκροτήσει ο 
δικαιούχος. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα 
συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 
οι νόμιμες ασφαλιστικές κρατήσεις ) και θα καταβληθεί από του δικαιούχο στους 
ωφελούμενους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και 
εφόσον συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Ο Δικαιούχος θα 
καταβάλλει και τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Β. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 335/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

       Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                                                                                                     
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