


Το µεγαλύτερο πακέτο για κατάρτιση 
που έχει υπάρξει ποτέ!

1 δισ. ευρώ 
από το Ταµείο 
Ανάκαµψης 

για την κατάρτιση 

500.000
ανέργων και 
εργαζοµένων

Έxει ήδη ξεκινήσει 
το πρώτο 

πρόγραµµα 
νέου τύπου: 

προϋπολογισµού 
240 εκατ. ευρώ για 
120.000 άνεργους 

Παίρνει σάρκα 
και οστά η 

µεταρρύθµιση του 
νόµου «Δουλειές 

Ξανά» που 
αναβαθµίζει στην 
πράξη το σύστηµα 

κατάρτισης

Οι άνεργοι και οι 
εργαζόµενοι 
περνούν για 

πρώτη φορά την 
πύλη των 

Πανεπιστηµίων 
για κατάρτιση



Ένα µεγάλο πρόγραµµα κατάρτισης εργαζοµένων
σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

150.000
εργαζόµενοι 

θα καταρτιστούν 
στις ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες

Πάροχοι κατάρτισης:
Δηµόσια ΑΕΙ και
αδειοδοτηµένα ΚΔΒΜ

Στόχος: η προσαρµογή 
των εργαζοµένων στις 
σύγχρονες τάσεις 
της εργασίας

Προϋπολογισµός:
155 εκατ. ευρώ
από το Ταµείο
Ανάκαµψης

22 Δεκεµβρίου 
ανοίγει η πλατφόρµα 
υποβολής αιτήσεων των 
ενδιαφεροµένων



Τα βασικά βήµατα για την υποβολή αίτησης 
στα νέα προγράµµατα

Εργαζόµενοι οι οποίοι πληρούν 
τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις: 

ü Eίναι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα
ü Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
ü Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα 
να υποβάλει µια αίτηση συµµετοχής
και να παρακολουθήσει ένα µόνο 
πρόγραµµα κατάρτισης. 

1. Δικαίωµα συµµετοχής
ü Αντίγραφο Δελτίου

Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ
ü Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής 

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου 
τίτλου σπουδών

ü Υπεύθυνη Δήλωση µέσω gov.gr, στην οποία 
θα δηλώνει ότι: 

Δεν παρακολουθεί/δεν έχει
παρακολουθήσει άλλο πρόγραµµα
κατάρτισης που χρηµατοδοτείται από την 
ίδια δράση του Ταµείου Ανάκαµψης
β. Δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραµµα 
κατάρτισης στο ίδιο αντικείµενο κατά τα 
τελευταία 2 έτη

§ Κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που τυχόν 
απαιτεί 

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Oι ωφελούµενοι επιλέγουν 
το πρόγραµµα που επιθυµούν 
να παρακολουθήσουν 

4. Eπιλογή προγράµµατος

Οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν 
τα δικαιολογητικά των ωφελουµένων
και προχωρούν στην ενεργοποίηση 
της επιταγής κατάρτισης

5. Ενεργοποίηση επιταγής

Yποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο voucher.gov.gr

Η επιλογή των εργαζοµένων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούµενων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας

4. Eπιλογή προγράµµατος3. Συγκρότηση Μητρώου
Μετά τις αιτήσεις των εργαζοµένων
θα συγκροτηθεί το Μητρώο Ωφελουµένων



Κύρια χαρακτηριστικά του προγράµµατος

Συνολική 
διάρκεια: 
80 ώρες

Δια ζώσης κατάρτιση:
12 ώρες

Τηλεκατάρτιση:
48 ώρες 
σύγχρονη

Τηλεκατάρτιση:
20 ώρες 

ασύγχρονη

Hµερήσιες ώρες 
διδασκαλίας:

έως 4

Ολοκλήρωση 
προγράµµατος:

εντός 
2 µηνών



Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόµατος

Οι ωφελούµενοι 
που ολοκλήρωσαν 

την κατάρτιση 
υποχρεούνται 

να συµµετάσχουν 
στις εξετάσεις 
πιστοποίησης

Λαµβάνουν το 70% του 
εκπαιδευτικού επιδόµατος

Σε περίπτωση επιτυχίας, 
«Πιστοποιητικό γνώσεων 
και δεξιοτήτων»

Σε περίπτωση αποτυχίας, 
«Βεβαίωση συµµετοχής στις 
εξετάσεις πιστοποίησης»

100% του εκπαιδευτικού 
επιδόµατος, δηλαδή:

5 ευρώ/ώρα 
θεωρητικής 
κατάρτισης

-> 400 ευρώ



Η ΔΥΠΑ στη νέα εποχή

Απασχόληση:Κατάρτιση: Στεγαστικά:
• 96.000 ευκαιρίες 

απασχόλησης παρείχε 
η ΔΥΠΑ µέσα στο 2022

• 68.000 νέες θέσεις 
εργασίας θα προσφερθούν 
από 6 νέα προγράµµατα, 
µε έµφαση στους νέους, 
τις γυναίκες, τα άτοµα 
µε αναπηρία και τους 
µακροχρόνια ανέργους

• Κατάρτιση 270.000 
ανέργων και εργαζοµένων 
σε ψηφιακές και πράσινες 
δεξιότητες

• Οι άνεργοι και οι 
εργαζόµενοι  περνούν για 
πρώτη φορά τις πύλες 
των Πανεπιστηµίων 
για κατάρτιση

• Συνεργασία µε Google, 
Amazon, Microsoft,
Cisco

• Η ΔΥΠΑ έχει βασικό ρόλο 
στην επανεκκίνηση της 
στεγαστικής πολιτικής 
µετά από µια δεκαετία

• Νέα προγράµµατα 
Κοινωνικής Στέγασης, 
µέσω χαµηλότοκων 
ή άτοκων δανείων, 
«Κοινωνικής Αντιπαροχής» 
και «Ανακαινίζω-
Ενοικιάζω»


