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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 29/2021 της Ε.Ε.

Στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), η 8η συνεδρίαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
05/03/2021

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης
προγραμμάτων κατάρτισης (Β' ΚΥΚΛΟΣ) για το έργο "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν
σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις
Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα"   - Υποέργο 1 "Ενέργειες
Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων"  με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης» και
λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 26/2020 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΥΘΙΟΡΕΓ-ΞΟ9) κατακυρώσαμε το αποτελέσμα του διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω
Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα -  Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», και
κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22177/5842/21.04.2020 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ
1715/05.05.2020) πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω
υπογράψαμε την υπ' αριθμ. 2159/26.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑ:918ΓΟΡΕΓ-ΔΞΤ, ΑΔΑΜ:20SYMV006775100 2020-
05-27) του ΑΣΔΑ και της ένωσης εταιρειών "3Μ PLAN Α.Ε- ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ
ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ -ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε."
Mε την υπ' αριθ.16/2021 απόφση της Ε.Ε (ΑΔΑ:9H2ΡΟΡΕΓ-3ΟΙ) επικυρώσαμε τα  πρακτικά της Επιτροπής
αξιολόγησης αιτήσεων και της Επιτροπής ενστάσεων για την ένταξη ωφελουμένων στο πρόγραμμα "Βελτίωση
Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και
Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα", καταρτίσαμε τους
οριστικούς πίνακεςκαι προχωρήσαμε στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης  ωφελουμένων (Β' ΚΥΚΛΟΣ)

Με το υπ' αριθ. 926/03.03.2021(πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο, η ανωτέρω ένωση εταιρειών, αιτείται την υλοποίηση
των προγραμμάτων κατάρτισης για τους ωφελούμενους του Β' ΚΥΚΛΟΥ, με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, για
την αποφυγή διασποράς του COVID-19, σε συνδυασμό  με την ανησυχία των ωφελουμένων για τον κίνδυνο
συγχρωτισμού.
Ο επόπτης του έργου με το υπ΄αριθ. 936/4.3.2021 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο, εισηγείται να αποδεχτούμε το αίτημα
για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (Β' ΚΥΚΛΟΣ) με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης ως εξής:
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• 70% των ωρών του κάθε προγράμματος με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης: θα  υλοποιείται χωρίς
φυσική παρουσία Εκπαιδευτή και Εκπαιδευόμενου μέσω του Διαδικτύου σε χώρο και χρόνο επιλογής του
εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα Τηλεκατάρτισης καθ' όλη τη
διάρκεια της ημέρας
•  30% των ωρών του κάθε προγράμματος με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης: θα υλοποιείται μέσω
του Διαδικτύου σε χώρο επιλογής του Εκπαιδευόμενου και χρόνο που θα καθορίζεται από το ωρολόγιο
πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Κατά τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση ο Εκπαιδευόμενος θα συμμετέχει σε
πραγματικό χρόνο στο μάθημα με τη σύγχρονη ηλεκτρονική "παρουσία" του Εκπαιδευτή  μέσω του Συστήματος
Τηλεκατάρτισης.

Καθόλη τη διάρκεια της τηλεκατάρτισης ο Εκπαιδευόμενος θα υποστηρίζεται από τον Επόπτη
Τηλεκατάρτισης του τμήματος και θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον/τους εκπαιδευτή/ες του
προγράμματος μέσω του Συστήματος Τηλεκατάρτισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω, να ληφθεί σήμερα απόφαση σχετική με το θέμα. 

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), όπως ισχύουν 
4. Την υπ' αριθ. 11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5. Την υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμούΑΣΔΑ Ο.Ε. 2021"
(ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900 /17/11/2020 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020)  
6. Την υπ' αριθ. 936/04.03.2021 εισήγηση του επόπτη
7. Την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

• Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τους ωφελούμενους του Β' ΚΥΚΛΟΥ με τη μέθοδο της
τηλεκατάρτισης, όπως αναφέρεται στην συνημμένη εισήγηση του επόπτη του έργου "Βελτίωση Δεξιοτήτων
Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές
Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα"   - Υποέργο 1 "Ενέργειες Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων"

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  29/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 12/03/2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

::Α .Τ.Π.Α .  
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κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                   Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
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: : Γενική Διεύθυνση : Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης   

Περιστέρι: 4/3/2021

   Αρ. Πρωτ.: 936

 
Προς: Α.Τ.Π.Α.

 
 
 

 

Εισήγηση Επόπτη για την έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης (Β' ΚΥΚΛΟΣ) για το έργο
«Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε
Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης
Δεξιοτήτων» με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης

 

 

 

Στις 3/3/2021 ο ανάδοχος μας κατέθεσε αίτημα για την έγκριση υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης για
τους ωφελούμενους του Β' κύκλου αιτήσεων του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε
Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα - Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και
Πιστοποίησης Δεξιοτήτων", με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, επικαλούμενος τη λήψη περιοριστικών μέτρων για
την αποφυγή διασποράς του COVID-19, σε συνδυασμό με την ανησυχία των ωφελουμένων για τον κίνδυνο
συγχρωτισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν
2. Την 10/19 μελέτη με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες
μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα - Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων"
3. Την τεχνική προσφορά της ένωσης εταιριών "3M PLAN AE - ΑΚΜΗ UNIVERSALTRAINING ΚΔΒΜ - ΣΑΡΩΝΙΣ
ΑΤΕΒΕ - ΚΕΚ ΕΥΚΛ ΕΙΔΗΣ - SYNERGY ΚΕΚ ΑΕ"
4. Την υπ’ αριθ. 2159/26-5-2020 σύμβαση (ΑΔΑ: 918ΓΟΡΕΓ-ΔΞΤ, ΑΔΑΜ:20SYMV006775100 2020-05-27)
5, Την υπ΄αριθ. ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ.10969 (ΦΕΚ 648/Β/20-2-2021),  όπως ισχύει
6. Το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 926/3-3-2021 έγγραφο της ένωσης εταιριών "3M PLAN AE - ΑΚΜΗ
UNIVERSALTRAINING ΚΔΒΜ - ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΕΚ ΕΥΚΛ ΕΙΔΗΣ - SYNERGY ΚΕΚ ΑΕ"

εισηγούμαι

να αποδεχτούμε το αίτημα για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (Β' ΚΥΚΛΟΣ) με τη μέθοδο της
τηλεκατάρτισης ως εξής:

70% των ωρών του κάθε προγράμματος με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης: θα 
υλοποιείται χωρίς φυσική παρουσία Εκπαιδευτή και Εκπαιδευόμενου μεσω του Διαδικτύου σε χώρο και
χρόνο επιλογής του εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Σύστημα
Τηλεκατάρτισης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας
30% των ωρών του κάθε προγράμματος με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης: θα
υλοποιείται μέσω του Διαδικτύου σε χώρο επιλογής του Εκπαιδευόμενου και χρόνο που θα καθορίζεται από
το ωρολόγιο πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Κατά τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση ο Εκπαιδευόμενος
θα συμμετέχει σε πραγματικό χρόνο στο μάθημα με τη σύγχρονη ηλεκτρονική "παρουσία" του Εκπαιδευτή 
μέσω του Συστήματος Τηλεκατάρτισης

Καθόλη τη διάρκεια της τηλεκατάρτισης ο Εκπαιδευόμενος θα υποστηρίζεται από τον Επόπτη
Τηλεκατάρτισης του τμήματος και θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον/τους εκπαιδευτή/ες του
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προγράμματος μέσω του Συστήματος Τηλεκατάρτισης.

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                   Η Επόπτης του έργου

 
Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Παρασκευή Ντράχα
   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Ντράχα Παρασκευή (Α .Τ.Π.Α .)  
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