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ΠΡΟΣ: Όλα τα Μελη 
 

 

Θέμα: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων 

σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και "πράσινες" 

δεξιότητες 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

σας ενημερώνουμε σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων που 

υλοποιεί η Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ). 

Η πρόσκληση βρίσκεται στην διεύθυνση: 

https://www.dypa.gov.gr/storage/katartisi/tamio-anakampsis/22-12-2022-

prosklhsis/ofeloumenon-erghazomenon.pdf 

Επιγραμματικά: 

Προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 ωφελούμενοι. Η επιλογή των 
ωφελουμένων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, και 
μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων. 

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 των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. ανάλογα με 
το εκπαιδευτικό του προφίλ. 
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης 80 
ωρών: 

 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση (σε τρία 4ωρα) και  

 68 ώρες εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση).  

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της 
δια ζώσης και της εξ αποστάσεως κατάρτισης. 

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών. 

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα και απέκτησε την Πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο 
ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης. (Δηλαδή συνολικά έως 400€). 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. 
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Δικαίωμα συμμετοχής 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. 

3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με κωδικούς taxisnet): 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-

periekhomeno/katartisi-ergazomenon 

 

Για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τη ΔΥΠΑ: ofel_e_16913@dypa.gov.gr 

Τηλεφωνικό κέντρο Δ.ΥΠ.Α.:1555 

Επίσης, πληροφορίες και οδηγίες παρέχει το συνεργαζόμενο με το Σωματείο μας 
ΚΔΒΜ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ στο τηλ 2310500905 

 

Καλή Χρονιά με Υγεία και Ευτυχία 
 

 

Για το Δ.Σ της ΕΠΟκΜ 

 

       Ο Πρόεδρος    Ο Γραμματέας 

Αναστάσιος Απιδόπουλος  Νικόλαος Κουγιουμτζής 
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