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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αρ. 24/21-11-2016 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.

Αρ. Απόφ. : 262/016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σητείας στην Πράξη « Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση » με κωδικό ΟΠΣ 5002212,
του Ε.Π. « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ».

Στη Σητεία και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Νοεμβρίου
του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας, ύστερα από την
υπ'αρ. 5183/17-11-2016 πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα
μέλη του συμβουλίου και στο Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 21 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κοζυράκης Νίκος, πρόεδρος
1. Λογκάκης Κων/νος
Σφενδουράκης Γιάννης, γραμ.
2. Τσιριγωτάκη-Τσικαλάκη Ντ.
Χριστοδουλάκης Παύλος
3. Αϊλαμάκη Στέλλα
Λεβεντέρης Χαράλαμπος
4. Πλακαντωνάκης Νίκος, αντ/δρος
Δρακάκης Ιωάννης
5. Κιουπάκης Αλέξανδρος
Βοβατζάκης Βασίλης
6. Καράμπελα Σταυρούλα
Σκαρβελάκης Γιάννης
Λογκάκης Νίκος
Λαντζανάκης Νίκος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
Χατζηνάκης Γιάννης
προσκλήθηκαν νόμιμα)
Φουντοραδάκης Μανώλης
Φουρναράκη Γιάννα
Κατσαράκης Ιωάννης
Αντωνιδάκης Μιχάλης (προσήλθε στο 3ο θέμα της ημ. διάταξης το οποίο συζητήθηκε

δεύτερο )
15. Τερζής Λεωνίδας (προσήλθε στο 18ο θέμα της ημ. διάταξης το οποίο συζητήθηκε
δέκατο πέμπτο )

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Καραμανωλάκης Νίκος
Γαρεφαλάκης Θεοδόσιος
Μαριδάκης Γεώργιος
Σαρίδης Χαράλαμπος
Καλαμπόκης Χριστόφορος
Δημητροπουλάκης Πέτρος

Επίσης επί συνόλου 31 κληθέντων προέδρων και εκπροσώπων τοπικών &
δημοτικών κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
1. Γιαλεσάκης Εμμ. εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μ.Μουλιανών
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2. Ζερβός Πολυχρόνης, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μαρωνιάς
3. Μαρκαντωνάκης Πέτρος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Καρυδίου
4. Τσαγκαράκης Νικόλαος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Τουρλωτής
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πατεράκης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα,
καθώς και η υπάλληλος του Δήμου Μανετάκη Αμαλία για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ( το οποίο
συζητείται δέκατο έκτο κατά σειρά) είπε τα ακόλουθα:
Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ) του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) καλούν τους Δήμους της επικράτειας σε υποβολή
αίτησης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους 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
των « Κέντρων Διά Βίου Μάθησης » (Κ.Δ.Β.Μ), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με
το Ν.3879/2010.
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 κοινωνικοοικονομικού 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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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.
Επίσης θα αναλάβουν:
1. τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια (βλ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ),
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 προγ/των.
• 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 τη Γ..Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ .
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 προγρ/των.
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 Σύμφωνο Συνεργασίας για την
ένταξή τους 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.).
Για τη συμμετοχή στην πρόσκληση θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις
Συμβουλίου σχετικά με:

Δημοτικού

α) την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν. 3879/2010. Στην απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον ένας χώρος
διοίκησης και ένας χώρος εκπαίδευσης, που διατίθενται στο Κ.Δ.Β.Μ. (σε
περίπτωση που ο Δήμος έχει ήδη λάβει σχετική απόφαση, λόγω συμμετοχής του
στην υλοποίηση προγραμμάτων κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο,
τότε δεν απαιτείται νέα, παρά μόνο στην περίπτωση που τροποποιούνται δομικά
στοιχεία αυτής π.χ. χώρος εκπαίδευσης).
β) τη συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη Πράξη « Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
(ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση » με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και την υπογραφή του σχετικού
Συμφώνου Συνεργασίας.
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γ) τον ορισμό Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου.
Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου οι ο Δήμος μας συμμετείχε στην υλοποίηση
του προγράμματος την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σύμφωνα με την
υπ’αε.350/2012 απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να εγκρίνουμε τη συμμετοχή μας
στην εγκεκριμένη Πράξη « Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση » με
κωδικό ΟΠΣ 5002212, την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας και να
ορίσουμε τον Υπεύθυνο Εκπρόσωπο του Δήμου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:
α) την εισήγηση του προέδρου του
β) την υπ'αρ. 350/012 απόφασή του
γ) τις διατάξεις των ν.3463/06 & 3852/010
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σητείας στην εγκεκριμένη Πράξη « Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση » με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και εξουσιοδοτεί
το Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.
Ορίζει Υπεύθυνο εκπρόσωπο του Δήμου στην ως άνω Πράξη το δημοτικό σύμβουλο
κ. Λαντζανάκη Νικόλαο.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 262/2016
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Σητεία 22-11-2016
Ο Πρόεδρος
Νίκος Κοζυράκης

