
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Ωφελούμενων, 
εργαζομένων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.των Α.Ε.Ι.και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., 

για το έργο:«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 
εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές 
και πράσινες δεξιότητες»στο πλαίσιο της δράσης:16913 Νέα στρατηγική για τη 
δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων 

«SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες 
πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted 
populations)» 
                                            ΑΠΟΦΑΣΗ 6510 /130/14.12.2022 
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στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to 

targeted populations)»ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 56 του Ν. 4872 (ΦΕΚ 247/Α/10-12-2021) Μέρος Θ΄ “Αρμοδιότητα 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση” με βάση το 
οποίο: «1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξειδικεύεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο 
τρόπος διαχείρισης, διανομής και χρήσης των ποσών που διατίθενται στον 
Οργανισμό ή μέσω του Οργανισμού για την υλοποίηση επιδοτούμενων 
προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ανεξαρτήτως της 
πηγής προέλευσής τους. 2. Η απόφαση της παρ.1 δύναται να προβλέπει και την 
υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (vouchers), 
τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποιούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμούν μέσα 
από το ειδικό μητρώο παρόχων, το οποίο δημιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο 
πρόγραμμα. Το ειδικό μητρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους 
παρόχους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί με την απόφαση της παρ.1, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α’ 254). 3. Με την απόφαση της παρ.1 
δύναται να προβλέπεται ότι σε συγκεκριμένα από τα ειδικά μητρώα της παρ.2 
προσκαλούνται να εγγραφούν μόνο Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 48 
του ν.4485/2017 (Α’114) και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο 
Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4763/2020», 

2. Το άρθρο 20 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), 

3. Τον Ν.4412/2016 (Α΄147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΈΈ και 2014/25/ΈΈ)»., 

4. Την από 13.07.2021 έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα κονδύλια ανάκαμψης της ΕΕ προς 16 χώρες της ΕΕ , 

5. Την με αριθμό 2328/52/19.04.2022, απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ με θέμα 
«Έγκριση Τεχνικού Δελτίου προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας», 

6. Την με αριθμό 4982/111/13-9-2022 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠΑ με θέμα 
«Έγκριση τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας», 

7. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 147166 ΕΞ 2022/11.10.2022 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου «Επιχορήγηση της 
Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση 
στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739) στο Ταμείο 
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Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

8. Τον Ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης» (Α΄ 163), 

9. Τον ν. 4957/2022, κεφ. ΙΒ αρ.112-123 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 
σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141). 

10. Το άρθρο 89 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 24Α 
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» στον Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193), 

11. Τα άρθρα 63 - 66 του Ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» (Α΄254), 

12. Την υπ’ αρ. 65809/12-7-2022 (Β’ 3703) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, «Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των 
παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός 
του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης 
των επιλέξιμων παρόχων». 

13. Τον Ν. 4921/2022 (Α΄75)  Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση 
δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες 
διατάξεις, 

14. Την υπ’ αρ. 82759/2022 (Β΄4581) απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

15. Την από 17/10/2022 διατύπωση γνώμης του Νομικού Συμβούλου  της 
Δ.ΥΠ.Α., 

16. Την υπ’ αρ.5752/121/25.10.2022 Απόφαση  Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα 
«Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του έργου: προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους 
της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», (Κωδικός ΟΠΣ 
ΤΑ 5174739). 

17. Την υπ’ αρ 6073/125 Απόφαση ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α (ΦΕΚ 5961/Β/22.11.2022)  
Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του έργου: προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5174739), στο πλαίσιο της Δράσης :Sub2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες ( Horizontal upskilling/reskilling 
programs to targeted polpulations) Δράση 16913  

 
Η Δ.ΥΠ.Α  προκειμένου να υλοποιήσει, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 
“Next GenerationEU", «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση 
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στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», καλεί τους ωφελούμενους/εργαζομένους 
μισθωτούς, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα. 
Το έργο  “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 
εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές 
και πράσινες δεξιότητες» , υλοποιείται σύμφωνα με την υπ.αριθμ 6073/125, (ΦΕΚ 
5961/B/22.11.2022) Απόφαση ΔΣ της ΔΥΠΑ. 

 
Σκοπός του έργου 

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
των εργαζομένων μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τις δεξιότητες που 
απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο 
της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζόμενων μισθωτών, όσο και η 
διατήρηση των θέσεων εργασίας τους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας  

 
Αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και 
«πράσινων» δεξιοτήτων έως 150.000 εργαζομένων/μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα, 
με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας από 80 ώρες 
και την πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. 
Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης 
(Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της παρούσας 
δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. 
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Ελληνικών 
Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα 
κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε 
εργαζόμενους/μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των 
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και 
την επανειδίκευσή του (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. 
 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου – Προϋπολογισμός 
Α. Η λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στις 28/2/2023. Η λήξη του 
οικονομικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στις 31/12/2023.  
Β. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου της κατάρτισης και της πιστοποίησης 
δεν θα υπερβεί το ποσό των 154.500.000,00 ευρώ.  
Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό πρωτ. 147166 ΕΞ 2022/11.10.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών για την ένταξη του έργου. Το ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού στον ΚΑΕ 2659. Τυχόν τραπεζικές προμήθειες θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ στον ΚΑΕ 0431.  
 
Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των διοικητικών περιφερειών της χώρας.  
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Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο για τους παρόχους κατάρτισης 
ορίζεται σε 4,5 ευρώ, ενώ για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε 5 ευρώ.  
Το κόστος πιστοποίησης ορίζεται σε 80 ευρώ ανά καταρτιζόμενο. 

 
Περιγραφή του έργου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση 
στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (Αρ. Απόφασης ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.6073/125, 
(ΦΕΚ 5961/B/22.11.2022) προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 ωφελούμενοι. 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης-
NextGenerationEU". 
Ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμεί, από το σύνολο των προσφερόμενων 
προγραμμάτων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ τωνΑ.Ε.Ι.και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.ανάλογα με 
το εκπαιδευτικό του προφίλ. 
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης 
που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Η υλοποίηση των προγραμμάτων 
συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση 
και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 
20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  Η ημερήσια διάρκεια της δια 
ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες.Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και 
της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. 
Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, 
διάρκειας έως 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 
μηνών. 
Η γλώσσα στην οποία υλοποιούνται κατά κανόνα τα προγράμματα είναι η ελληνική. 
Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.) αναπτύσσεται 
στην ελληνική γλώσσα. Εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα είναι δυνατό να 
διατίθεται, όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο. Δύναται να υλοποιούνται 
προγράμματα αμιγώς στην αγγλική γλώσσα. 
 

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης 
Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση 
μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. έχουν 
εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
1. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. 

2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. 
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3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών 
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη 
αναγνώρισης. 
 

Μετά την υποβολή της αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την πρόσκληση, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, 
από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, στην οποία δίνονται 
οι απαραίτητες πληροφορίες, για τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
πρόγραμμα κατάρτισης που επιλέγουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης 
γλώσσας, όπου απαιτείται κλπ, για το περιεχόμενο του προγράμματος, τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και 
τον πάροχο κατάρτισης. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση 
συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης. 

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στο άρθρο 34 παρ.2 του Ν.4921/2022 
(ΦΕΚ:75/Α/18.4.2022), δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούμενος σε πρόγραμμα 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όποιος έχει καταρτισθεί στο ίδιο 
αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής 
πρόσκλησης. 
Οι εργαζόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσης, θα 
πρέπει να είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση έναρξης του τμήματος. 
Σημειώνεται ότι, η εργασία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των 
στοιχείων που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα για τους μισθωτούς του 
ιδιωτικού τομέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Π.Σ. 
Εργάνη). 
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της 
αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν(όπως  εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση 
ξένης γλώσσας,όπου απαιτείται κλπ) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων 
θέσεων. 
 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενων  Εργαζομένων 
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Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να 
συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει: 
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr 
ακολουθώντας τη διαδρομή «Αρχική/Εκπαίδευση /Κατάρτιση και εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο/ Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων εργαζομένων κατάρτισης μέσω 
των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.» εισερχόμενος με 
κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των 
εργαζομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης 
συμμετοχής. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης 
Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης 
συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης ότι στην αίτηση έχουν αναγραφεί λάθος στοιχεία, οι 
ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, αφού ακυρώσουν την 
προηγούμενη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία κάλυψης των θέσεων ή δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο 
Ωφελουμένων. 
2. Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των 
στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του, επί ποινή αποκλεισμού, και 
τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει,μετά την επιλογή του 
προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του. 

• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ(ταυτοποίηση). 

• Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  
ή ανώτερου τίτλου σπουδών,καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη 
αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. 
Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου.  

• Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3),στην οποία θα 
δηλώνει ότι: 

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
"Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, 
της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων. 
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα 
τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 
• Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) 
που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος. 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m�
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m�
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m�
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m�
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• Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα 
https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο. 
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ελέγχεται αυτόματα η 
εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και το κριτήριο της ηλικίας και σε 
περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια δεν επιτρέπεται η υποβολή της 
αίτησης. 
3. Να “διαφυλάξει” την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και 
το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό 
Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία 
και ώρα υποβολής της.Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός 
για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό 
σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και 
χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα 
(Μητρώα, επιταγή κατάρτισης ,κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων 
αρχίζει, από την../0../2022 καιώρα..:00 και παραμένει ανοικτή έως τη 
συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων. 

Επισημαίνεται ότι: 
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσας συνιστά 
εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α., την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου 
Ανάκαμψης και τους Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης που συμμετέχουν στο 
έργο,για την περαιτέρω επεξεργασία,των προσωπικών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης του 
παρόντος έργου. 
 

Διαδικασία Επιλογής και Συγκρότηση Μητρώου Ωφελούμενων 

Η επιλογή των εργαζομένων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα 
γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον 
πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης 
(εργασία και ηλικία) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. 
Ο έλεγχος, θα πραγματοποιείται αυτόματα, από την ειδική ιστοσελίδα 
https://www.voucher.gov.gr,όσον αφορά στο κριτήριο της εργασίας και το ηλικιακό 
κριτήριο. Όσοι εργαζόμενοι κριθούν επιλέξιμοι από τον παραπάνω έλεγχο, 
εντάσσονται στο Μητρώο Ωφελούμενων. Η ένταξη των ωφελουμένων στο Μητρώο 
θα γίνεται με αποφάσεις Διοικητή που θα εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλουν αίτηση έως και την ../../2022 και εφόσον 
πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο 
Ωφελουμένων Α΄ φάσης. 

Με Απόφαση Διοικητή θα ορίζονται οι επόμενες φάσεις ενδιάμεσης ολοκλήρωσης, 
κατά τις οποίες θα συμπληρώνεται το Μητρώο ωφελουμένων. 

https://www.voucher.gov.gr/�
https://www.voucher.gov.gr/�
https://www.voucher.gov.gr/�
https://www.voucher.gov.gr/�
https://www.voucher.gov.gr/�
https://www.voucher.gov.gr/�
https://www.voucher.gov.gr/�
https://www.voucher.gov.gr/�
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Το Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που 
δικαιούνται τις επιταγές κατάρτισης με τους Κωδικούς Αριθμούς Υποβολής των 
αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).Συνολικά οι ωφελούμενοι θα 
ανέρχονται,σε έως 150.000 άτομα. 
Σημειωτέον ότι εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου των λοιπών δικαιολογητικών που 
θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη συγκρότηση των τμημάτων 
κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο 
που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ΄ ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης) ο υποψήφιος απεντάσσεται από το μητρώο ωφελουμένων, με 
απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ. 
 

Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελούμενων-Ενημέρωση των Ωφελούμενων 

Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., με τις οποίες συγκροτείται το 
Μητρώο Ωφελούμενων δημοσιεύονται στην ειδική ιστοσελίδα 
https://www.voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων, περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ τους 
κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων. 
 

Διαδικασία Επιλογής Προγράμματος Κατάρτισης 

Μετά την υποβολή της αίτησης, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής (εργασία και ηλικία) και αναρτηθεί το Μητρώο ωφελουμένων, οι 
ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων 
προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν αξιολογηθεί και εμφανίζονται στο ΠΣ  
voucher.gov.gr. Σημειωτέον ότι η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης εμφανίζεται στον ωφελούμενο σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο 
(απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κλπ) καθώς 
και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει στην αίτησή του. 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη 
συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης. 
Στη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης δίνονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες,όπως ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκεια σε ώρες, ο φορέας 
κατάρτισης, τα παραρτήματα του φορέα με τις διευθύνσεις τους. 
Οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων και 
εφόσον οι ωφελούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, προχωρούν 
στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher), μέσω της σύναψης 
της διμερούς σύμβασης μεταξύ παρόχου και ωφελουμένου. Οι πάροχοι έχουν την 
πλήρη ευθύνη για την επιλεξιμότητα των ωφελουμένων, ως προς τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής. 
• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα 
που δήλωσε, λόγω του ότι δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο που αφορά το 
εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ΄ ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης)ο 

https://www.voucher.gov.gr/�
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υποψήφιος απεντάσσεται από το μητρώο ωφελουμένων, με απόφαση του Διοικητή 
της Δ.ΥΠ.Α. 

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα 
που δήλωσε,λόγω ελλιπών προσόντων για την παρακολούθηση του προγράμματος 
που επέλεξε, του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για 
άλλη μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα 
που δήλωσε, λόγω μη υλοποίησης του τμήματος ή λόγω συμπλήρωσης του αριθμού 
συμμετεχόντων δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για 
όσες φορές συμβεί αυτό. 

Η Δ.ΥΠ.Α. θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο και σε περίπτωση που προκύψει ότι 
πάροχος κατάρτισης εισήγαγε στην κατάρτιση μη επιλέξιμο ωφελούμενο, ως προς 
τα κριτήρια συμμετοχής, τότε θα περικόπτεται το 100% του ποσού της επιταγής 
κατάρτισης, που αντιστοιχεί στον μη επιλέξιμο ωφελούμενο. Συνακόλουθα ο 
ωφελούμενος θα διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσας. 
Επιπλέον, η Δ.ΥΠ.Α. θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ως προς τη γνησιότητα 
των τίτλων σπουδών που έχουν αναρτήσει οι ωφελούμενοι. 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων 
στην αίτηση συμμετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών υπερισχύουν τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί. 
 

Υποχρεώσεις Ωφελούμενων 
Ο/η ωφελούμενος/η υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα 
κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις 
πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη 
συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10%της συνολικής 
διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης. 
Κατ’εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 20% της συνολικής 
διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης 
αποκλειστικά εάν: 
• Είναι άτομο με αναπηρία,μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον 
πάροχο κατάρτισης. 

• Έχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος(η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο 
οποίο νοσηλεύτηκε)ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία 
συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο 
ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης. 

• Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή,η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει 
άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου 
ιατρού. 
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• Νοσήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης από COVID-19  
και για διάστημα έως 5 ημέρες (απαιτείται η ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα  
αντίστοιχου PCR ή Rapid-test). 

 
Στην περίπτωση της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης απαιτείται η βεβαίωση 
ολοκλήρωσης των διακριτών υποενοτήτων/modules όπως προκύπτει και 
επιβεβαιώνεται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ). 
 
Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή 
διακόψει την κατάρτιση(η διακοπή αφορά σε λόγους υγείας/ανωτέρας βίας ή μη), 
δεν καταβάλλεται στον Πάροχο αμοιβή, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επιδόματος 
και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. Ο Πάροχος ενημερώνει σχετικά τη 
Δ.ΥΠ.Α. 
Επίσης ενημερώνεται από τον Πάροχο κατάρτισης εντός των προβλεπόμενων από 
τον νόμο ημερών το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων, συμπληρώνοντας την Ενότητα του Εντύπου“Ε3.2 Αναγγελία 
Έναρξης/Μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης /Διακοπή”. 
Τέλος, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει, το έντυπο αξιολόγησης και 
να το υποβάλλει στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr. Η μη 
συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης από τον ωφελούμενο, επιφέρει τη μη 
καταβολή του επιδόματός του.  
 

 
Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες υλοποίησης του 
προγράμματος εφαρμόζεται η πολιτική ασφαλείας της ΔΥΠΑ για την προστασία 
τους καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (GDPR), (βλ. Και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 
 

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
ωφελουμένων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό 
πλαίσιο. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από: 
α) ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και 
διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17024, από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα 
διαπίστευσης ο οποίος συμμετέχει στην αμοιβαία αναγνώριση της European 
Accreditation (EA/MLA), είτε είναι διαπιστευμένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου να πιστοποιούν πρόσωπα. 
β) Φορείς διεξαγωγής εξετάσεων διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων 
ψηφιακών δεξιοτήτων που παρέχονται από εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής 
με διεθνή παρουσία. 
Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των 
ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που 
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ολοκλήρωσαν την κατάρτιση .Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μη συμμετοχή στις 
Εξετάσεις Πιστοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας 
(φυσικές καταστροφές,λόγοι δημόσιας υγείας,κ.λ.π.).Στην περίπτωση αυτή,θα 
πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου οι εξετάσεις πιστοποίησης. 
Το κόστος πιστοποίησης ορίζεται στα 80 ευρώ ανά καταρτιζόμενο και θα παρέχεται 
μέσω του πληροφοριακού συστήματος Επιταγή Πιστοποίησης (Certification 
Voucher) μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα παραδίδει την 
επιταγή πιστοποίησης, που έχει λάβει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
κατάρτισης, στον Πάροχο Πιστοποίησης που θα επιλέξει από το Μητρώο 
ανεξάρτητων Φορέων/Παρόχων Πιστοποίησης. 
 

Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων-Βεβαίωση Συμμετοχής σε εξετάσεις 
πιστοποίησης 

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από 
τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και 
δεξιοτήτων». 

Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελουμένου χορηγείται από το Φορέα πιστοποίησης 
«Βεβαίωση συμμετοχής» του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα 
του καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες 
συμμετείχε. 
 

Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher)-Όροι Υλοποίησης 

Το παρόν έργο υλοποιείται με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (Training 
Vouchers), το οποίο αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και 
διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, που προσφέρει τη δυνατότητα 
στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και 
πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης και πιστοποίησης – μέλη των 
Μητρώων Παρόχων κατάρτισης και Πιστοποίησης της παρούσας-σύμφωνα με 
προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. Η χρήση του 
ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους 
να επιλέγουν οι ίδιοι το φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους 
υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και προϋποθέτει οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης να έχουν ενταχθεί στα αντίστοιχα 
Μητρώα που έχει καταρτίσει η Δ.ΥΠ.Α. για τις ανάγκες του παρόντος έργου. 
Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική 
ιστοσελίδα της υπογεγραμμένης διμερούς σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου 
και του παρόχου κατάρτισης από τον πάροχο κατάρτισης. 
Εφόσον ο ωφελούμενος και ο πάροχος κατάρτισης αποφασίσουν να συνεργαστούν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, υπογράφουν σχετική διμερή 
σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα ο Κώδικας Δεοντολογίας. Η εν 
λόγω σύμβαση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο της παρούσας 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα και αναρτάται από τον 
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πάροχο κατάρτισης ψηφιοποιημένη  στην ειδική ιστοσελίδα. και παράλληλα στο 
TAXISNET (τριμηνιαίο πινάκιο εφορίας). 
Κάθε ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερους του 
ενός παρόχους κατάρτισης συγχρόνως. 
Η διμερής σύμβαση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας, και 
ιδίως όρους που αφορούν στα κάτωθι: 
i. Ο ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα κατάρτισης και  στις εξετάσεις πιστοποίησης όπως προβλέπεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

ii. Ο πάροχος κατάρτισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει τις 
υπηρεσίες αυτές, να ελεγχθεί και να πληρωθεί σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας. 

iii. Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο να εισπράξει αντ΄ αυτού κατά 
τους όρους της παρούσας, την επιταγή κατάρτισης που δικαιούται ως επιχορήγηση 
της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισής του. 

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, μετά τη σύναψη της σύμβασης με τον 
ωφελούμενο, να την αναρτήσει, στην ειδική ιστοσελίδα 
https://www.voucher.gov.gr, άλλως η σύμβαση θεωρείται άκυρη. Με την 
καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή κατάρτισης 
του ωφελούμενου.  
Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίσης επιταγή πιστοποίησης για τη συμμετοχή τους 
σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης ενταγμένους 
στο αντίστοιχο Μητρώο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
 

Διαγραφή από το Μητρώο Ωφελούμενων 

Ο ωφελούμενος «διαγράφεται» από το Μητρώο Ωφελουμένων, η δε επιταγή 
κατάρτισης που δικαιούται,ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης,με ευθύνη του ωφελούμενου,εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας,που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή της 
Δ.ΥΠ.Α. 
β. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών. 
γ. Εάν δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση. 
δ. Εάν διακόψει αναιτιολόγητα την κατάρτιση. 
ε. Εάν ο ωφελούμενος υποβάλλει δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση. 

Εκπαιδευτικό Επίδομα 

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων,σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα,το οποίο 
ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης. 

http://www.voucher.gov.gr/�
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Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός του 
προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται στην παρούσα, να επιλέξει 
το πρόγραμμα και τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί προκειμένου να λάβει τις 
υπηρεσίες που παρέχονται,από αυτόν,στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
προγράμματος. 
Κάθε πάροχος κατάρτισης, πριν την ενεργοποίηση της επιταγής του ωφελουμένου 
μέσω της ειδικής ιστοσελίδας,υποχρεούται να επαληθεύσει,εάν: 
1. Ισχύουν όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής του (τίτλοι και 
πιστοποιητικά σπουδών, κλπ.) 

2. Ο ωφελούμενος έχει λάβει και άλλη επιταγή για άλλο πρόγραμμα 
κατάρτισης. 

Ο έλεγχος των περιπτώσεων 1  και 2 αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του παρόχου 
κατάρτισης και διενεργείται με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας. 
Ειδικότερα, ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει 
ηλεκτρονικά ο ωφελούμενος, μαζί με την αίτηση συμμετοχής του,μέσω της ειδικής 
ιστοσελίδας. 
 

Επαλήθευση–Πιστοποίηση υλοποίησης 

Η παρακολούθηση και η επαλήθευση-επιβεβαίωση της υλοποίησης των 
προγραμμάτων της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης γίνεται από τη 
Δ.ΥΠ.Α,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τους όρους της 
παραγράφου 27 της υπ’ αριθ. 6073/125 (ΦΕΚ 5961/Β΄/22.11.2022) Απόφασης του 
ΔΣ της ΔΥΠΑ, «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 
εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες». Επαληθεύσεις επίσης είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα 
υπόλοιπα αρμόδια προς τούτο εθνικά ή κοινοτικά όργανα,σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 
Η επαλήθευση μπορεί να είναι επιτόπια ή ηλεκτρονική ή/και διοικητική και θα 
πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης,είτε μετά την ολοκλήρωση 
κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ειδικότερα θα 
πραγματοποιηθούν επιτόπιες ή ηλεκτρονικές επαληθεύσεις κατά την υλοποίηση 
της διά ζώσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης. Επίσης θα 
πραγματοποιηθούν διοικητικές επαληθεύσεις στο σύνολο των προγραμμάτων 
κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Τόσο οι 
επιτόπιες ή ηλεκτρονικές επαληθεύσεις όσο και διοικητικές επαληθεύσεις θα 
πραγματοποιηθούν από κλιμάκια ελεγκτών της Δ.ΥΠ.Α. 
 

Πληρωμές 

1. Όροι και Τρόπος Πληρωμής 

Οι πληρωμές διενεργούνται από τη Δ.ΥΠ.Α.,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας και της υπ’αρ  της υπ’ αριθ. 6073/125 
(ΦΕΚ 5961/Β΄/22.11.2022) Απόφασης του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. 
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Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α. στον τραπεζικό λογαριασμό 
(IBAN) που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης 
Συμμετοχής» του στη δράση. 
Οι ωφελούμενοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τη Δ.ΥΠ.Α., πέραν του ποσού 
που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. 
Οι πληρωμές των ωφελουμένων θα αναστέλλονται, καθ’ όσον χρόνο δεν έχουν 
χορηγηθεί στη Δ.ΥΠ.Α. από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. 
 
2. Καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους 

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 
€/ώρα κατάρτισης. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και 
να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του 
εκπαιδευτικού επιδόματος, αφαιρουμένων τυχόν απουσιών. 
Ειδικότερα,η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους 
γίνεται ως εξής: 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου 
σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος 
δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το 
σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος,αφαιρουμένων των απουσιών. 
Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά 
δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, 
αφαιρουμένων των απουσιών. 
Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της 
διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο 
Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος. 
Προϋπόθεση είναι η έκδοση από τον Πάροχο Κατάρτισης Βεβαίωσης Επιτυχούς 
συμμετοχής στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η 
ενημέρωση για τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης, 
καθώς και για το αποτέλεσμα των εξετάσεων πιστοποίησης. 

Η ενημέρωση της Δ.ΥΠ.Α. τόσο για την ολοκλήρωση του προγράμματος, όσο και για 
τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και το αποτέλεσμα γίνεται μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος ΠΣ voucher.gov.gr. 

 
Ενημέρωση-Δημοσιοποίηση 

1. Δημοσίευση Πρόσκλησης 

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική 
ιστοσελίδα της δράσης και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή. 
Μετά την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής». 
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Για την προβολή της παρούσας δράσης, η Δ.ΥΠ.Α. θα αναρτήσει επίσης την 
παρούσα Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της https://www.dypa.gov.gr/, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(https://greece20.gov.gr/). 
Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις για τις επί μέρους διατάξεις της παρούσας 
Πρόσκλησης, εφόσον απαιτούνται, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την 
υποβολή των αιτήσεων θα παρέχονται από τη Δ.ΥΠ.Α. μέσω της ειδικής ιστοσελίδας 
του έργου https://www.voucher.gov.gr, που αποτελεί βασικό εργαλείο 
επικοινωνίας της Δ.ΥΠ.Α. με το σύνολο των ενδιαφερομένων για τη δράση και 
ανακοινώνεται σε αυτή κάθε σχετική πληροφορία. 
 
2. Ενημέρωση από την ειδική ιστοσελίδα 

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο έργο, γίνεται μέσω 
της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training voucher) 
https://www.voucher.gov.gr. Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η 
διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση του έργου, όπως η υποβολή 
αιτήσεων συμμετοχής από τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της 
υλοποίησής της από τη Δ.ΥΠ.Α. κ.α. ΗΔ.ΥΠ.Α. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά. Οι πάροχοι και οι ωφελούμενοι με δική 
τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το έργο 
μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε 
κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. 
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω αυτής για τα Προγράμματα 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και  για τους φορείς πιστοποίησης. 
Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην https://www.voucher.gov.gr ή 
οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ το 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ωφελούμενου, αλλά ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός 
αριθμός της αίτησης συμμετοχής του (ΚΑΥΑΣ) στα «Προγράμματα αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». 
Στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης https://www.voucher.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι 
δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη φόρμα επικοινωνίας σχετικές ερωτήσεις 
για διευκρινίσεις. Πριν το αίτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών, οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση των ήδη συνημμένων αρχείων συχνών 
ερωτήσεων-απαντήσεων, των περιεχομένων αυτών, καθώς και των υπολοίπων 
συνημμένων αρχείων αυτών. 
 
Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι 
υποχρεωτική.  

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχο κατάρτισης, καθώς και 
τον πάροχο πιστοποίησης, με γνώμονα την αξιολόγηση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους. 
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Λοιπές Διατάξεις 

Με αποφάσεις του ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α., καθορίζει κάθε άλλη λεπτομέρεια που 
δεν προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 

 
 

 

 

    

                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α 
     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                  Δ.ΣΑΡΡΗ 
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