ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης/19-01-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 02/2020
ΘΕΜΑ:

Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού,
συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο
Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 122/17-01-2020 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -17- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Μανώλας Αριστείδης
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
2 Μυλωνά Κατίνα
3 Κουκάλης Ζήνων
4 Μύρος Δημήτριος
5 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
6 Τζάτσου Βάϊα
7 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Πριν την έναρξη της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, ομόφωνα
αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω προθεσμιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
είπε τα εξής:
Με την αριθμ. 1/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Βελβεντού,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010, για την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ) και το Ίδρυμα Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Επίσης με την ίδια απόφαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Βελβεντού, προσδιόρισε τους χώρους διοίκησης και εκπαίδευσης του
Κέντρου Βίου Μάθησης Δήμου Βελβεντού.
Με την αριθμ. 204485/ΓΓ4/24-12-2019 ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία απευθύνεται και προς τους Δήμους που
προέκυψαν από διαχωρισμό με βάση το ν. 4600 /2019, η λειτουργία των οποίων
ξεκίνησε από 1-9-2019, καλούμαστε να υποβάλλουμε αίτηση συμμετοχής στη Πράξη
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω του
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.). Ως καταληκτική ημερομηνία ένταξης Δήμων
στη δεύτερη φάση της πράξης, διά της υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, ορίζεται η 20η
Ιανουαρίου 2020.
Η ανωτέρω πρόσκληση αναφέρει τα εξής :
Το νέο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στον
πυρήνα της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με
κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση. Υπό αυτό το πρίσμα η νέα φάση υλοποίησης
των Κ.Δ.Β.Μ. σε πλήρη εξέλιξη, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού Συστήματος
Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, θα παρέχει
επιπρόσθετα σε σχέση με την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, τη δυνατότητα
στους απόφοιτους που επιθυμούν, και για επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες, να
αποκτούν βεβαίωση δεξιότητας, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα των μαθησιακών
αποτελεσμάτων και την ανταπόκρισή τους σε πρότυπα.
Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:
• τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων
ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση,
• την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός
συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων
πολιτών,
• τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική
διαδικασία,
• την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και
διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
• τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την
πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
ευκαιρίες,
• την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής
κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού,
• την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
• τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,
• την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,
• τη διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας, δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου,
• την ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης
και πιστοποίησης
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Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν μέσω της
ανωτέρω Πράξης διακρίνονται σε:
α) Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο
Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα
Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων
β) Προγράμματα τοπικής εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία
ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της
οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.
Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση θα υποστηριχθούν:
1. στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.
(Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και
οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και Εκπαιδευτές),
2. στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των
Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ.,
3. στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. και
4. στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο
πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης.
Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση αναλαμβάνουν:
1. τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με
συγκεκριμένες προδιαγραφές.
2. τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση
των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη τοπικής επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ.
• Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων.
• Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
• Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών.
• Προώθηση τοπικών προγραμμάτων του Δήμου.
• Διοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων.
• Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το
Δήμο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και την Γ.Γ.Ε.Ε.Κ&Δ.Β.Μ.
3. τον ορισμό Υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (όταν ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας), ως συνεργάτη για την
υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων.
• Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
4. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο,
5. την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του Υπεύθυνου
Εκπαίδευσης.
Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση και θα κριθούν ότι
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θα υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση
για την ένταξή τους στην ως άνω Πράξη, με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ) και το Ίδρυμα Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:
1. Η υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην
Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ).
2. Να οριστεί υπεύθυνος Εκπρόσωπος του Δήμου Βελβεντού (μη αιρετός) για το
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης η κα. Κούτλου Άννα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Βελβεντού, ως συνεργάτης για την
υλοποίηση των Πράξεων.
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3. Ο/η υπεύθυνος/η του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βελβεντού θα καθοριστεί με
άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την σύσταση, λειτουργία και
στελέχωσή του.
4. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Βελβεντού κ. Εμμανουήλ (Μανώλης) Στεργίου, για
την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης που θα απαιτηθεί - εφόσον η αίτηση
εγκριθεί - για την ένταξη του Δήμου Βελβεντού στην ως άνω Πράξη, με τη Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού για την
συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό
ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», σύμφωνα με την αριθμ. 204485/ΓΓ4/24-12-2019 ανοιχτή
πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να υλοποιηθούν
προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
2. Ορίζει ως υπεύθυνη Εκπρόσωπο του Δήμου Βελβεντού (μη αιρετός) για το Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης την κα. Κούτλου Άννα του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Βελβεντού, ως συνεργάτη για
την υλοποίηση των Πράξεων.
3. Ο ορισμός υπεύθυνου/ης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βελβεντού θα γίνει με
άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την σύσταση, λειτουργία και
στελέχωση του Κέντρου.
4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού κ. Εμμανουήλ (Μανώλη) Στεργίου, για την
υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης που θα απαιτηθεί - εφόσον η αίτηση εγκριθεί για την ένταξη του Δήμου Βελβεντού στην ως άνω Πράξη, με τη Γενική Γραμματεία
Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 20 Ιανουαρίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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