
 

 

                   

  Ανακοίνωση 

Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων Β΄ φάσης, στο πρόγραμμα 
κατάρτισης 150.000 εργαζόμενων της ΔΥΠΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στη Β΄ φάση του προγράμματος αναβάθμισης 
δεξιοτήτων 150.000 εργαζόμενων «Πάω Μπροστά» μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση, μέχρι και την Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023, ώρα 23:59. 

Μέσω του προγράμματος που υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσφέρεται επιδοτούμενη κατάρτιση σε 150.000 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και 
«πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω 
ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.  

Στόχος του προγράμματος, είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις 
προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της 
ελληνικής οικονομίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.  

Σε επόμενο στάδιο, για το οποίο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, οι 
ωφελούμενοι, θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων 
προγραμμάτων που θα τους εμφανίζεται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο 
(απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λ.π.), 
καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλώσει.  
 
Η επιλογή θα γίνει από λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των 
Α.Ε.Ι και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. Ο κάθε καταρτιζόμενος, θα 
παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά στην ανάπτυξη 
ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. 
Η υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης 
εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα 
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περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
 
Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση, υποχρεούνται να 
συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Κάθε ωφελούμενος που θα 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και θα συμμετάσχει 
επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να 
λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε 400 ευρώ. Όσοι 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στη 
διεύθυνση:  

Μέσω voucher.gov.gr : Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για 
κατάρτιση 

 
 
 

https://kub.voucher.gov.gr/dypa-employed/beneficiary/app-form/front
https://kub.voucher.gov.gr/dypa-employed/beneficiary/app-form/front

