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 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  (Α΄  φάση)
Παρόχων  Πιστοποίησης  Προσώπων για  ένταξη  στο  αντίστοιχο  Μητρώο  Παρόχων
Πιστοποίησης του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε
κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Έχοντας υπόψη:

1. Την  υπ’  αριθμ.  1430/26  Απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΔ  (ΦΕΚ.  1446/Β/24.03.2022)
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης
με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

2. Την υπ’ αριθμ. 2716/64/17.05.2022 (ΑΔΑ:9Λ5Ο4691Ω2-8ΤΙ) Απόφαση της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα:
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2261/52/19.04.2022   «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων  Πιστοποίησης Προσώπων». 

3. Την  υπ’  αριθμ.  354070/18.05.2022  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  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»”

4. Την  υπ΄αριθμ.  404766/30-05-2022  (ΑΔΑ:95ΧΜ4691Ω2-0ΙΘ)  Απόφαση  του  Διοικητή  της
Δ.ΥΠ.Α.  με  θέμα:  Ολοκλήρωση  Διαδικασίας  υποβολής  αιτήσεων  (α΄φάσης)  Παρόχων
Πιστοποίησης Προσώπων, για ένταξη στο αντίστοιχο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης, του
έργου «Προγράμματα αναβάθμισης  δεξιοτήτων  και  επανακατάρτισης  σε  κλάδους  υψηλής
ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

ΑΔΑ: 65Ψ64691Ω2-547



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων (Α΄ φάση) και  των
προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για ένταξη στα Μητρώα των Παρόχων Πιστοποίησης Προσώπων
έως την 13η Ιουνίου 2022  και ώρα 23:59, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Αναβάθμισης
δεξιοτήτων  και  επανακατάρτισης  σε  κλάδους  υψηλής  ζήτησης  με  έμφαση  στις  ψηφιακές  και
πράσινες δεξιότητες»,  της δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για
στοχευμένες  πληθυσμιακές  ομάδες  (Horizontal  upskilling/reskilling  programs  to  targeted
populations).

                     

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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