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Ο  ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΗΣ 

Δ.ΥΠ.Α. 

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ανέργων για την κατάρτιση ωφελούμενων του 
έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής 
ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» - Δράση «SUB2: Οριζόντια 
προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες 
(Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations). 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) Την υπ΄ αριθμ. 1430/26/01.03.2022 (ΦΕΚ 1446/Β/24.03.2022) απόφαση του Δ.Σ του 

ΟΑΕΔ με θέμα: “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε 

κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” όπως 

τελικά τροποποιήθηκε από την υπ. Αριθμ 6440/129/13.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. 

της Δ.ΥΠ.Α. (ΦΕΚ Β 6511/19.12.2022). 

2) Την υπ’ αριθμ. 651461/27.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΣ2Ψ4691Ω2-9ΤΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση ωφελούμενων/ ανέργων μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. 

των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα 

αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με 

έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια 

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες 

(Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)» όπως τελικά 

τροποποιήθηκε από την πρόσκληση με αριθμό 21436/09.01.2023/09-01-2023 

(ΑΔΑ:ΡΕΖΓ4691Ω2-Ι04). 

3) Τη με αρ. πρωτ. 773141/06.09.2022, (ΑΔΑ:6Γ9Υ4691Ω2-507) Απόφαση του 

Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: Συγκρότηση μητρώου ωφελούμενων/ ανέργων  

(Α΄ Φάσης), για την κατάρτιση τους μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των 
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αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. (Α΄ Φάσης), στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα 

αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με 

έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» 

4) Τη με αρ. πρωτ. 886959/03.10.2022, (ΑΔΑ:Ω3ΖΝ4691Ω2-Ξ0Ν) Απόφαση του 

Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: Συγκρότηση μητρώου ωφελούμενων/ ανέργων  

(Β΄ Φάσης), για την κατάρτιση τους μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των 

αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις 

ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» 

5) Τη με αρ. πρωτ. 977740/21.10.2022, (ΑΔΑ:61ΑΞ4691Ω2-Ο10) Απόφαση του 

Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: Συγκρότηση μητρώου ωφελούμενων/ ανέργων  

(Γ΄ Φάσης), για την κατάρτιση τους μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των 

αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις 

ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»,  

6) Τη με αρ. πρωτ. 1066959/09.11.2022, (ΑΔΑ:9ΠΦΨ4691Ω2-ΩΛΓ) Απόφαση του 

Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: Συγκρότηση μητρώου ωφελούμενων/ ανέργων  

(Δ΄ Φάσης), για την κατάρτιση τους μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των 

αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις 

ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» 

7) Τη με αρ. πρωτ. 1237407/15.12.2022, (ΑΔΑ:9ΦΛ44691Ω2-1ΨΘ) Απόφαση του 

Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: Συγκρότηση μητρώου ωφελούμενων/ ανέργων  

(Ε΄ Φάσης), για την κατάρτιση τους μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των 

αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις 

ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» 

8) Τη με αρ. πρωτ. 98015/26.01.2023, (ΑΔΑ:68Κ14691Ω2-ΩΞΒ) Απόφαση του 

Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: Συγκρότηση μητρώου ωφελούμενων/ ανέργων  

(ΣΤ΄ Φάσης), για την κατάρτιση τους μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των 

αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις 

ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» 

9) Την υπ’ αριθμ. 741/20/06.03.2023 (ΑΔΑ: 6ΠΞΗ4691Ω2-Κ9Ρ) Απόφαση του ΔΣ της 

ΔΥΠΑ με θέμα: Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ανέργων για ένταξη 

στο Μητρώο ωφελούμενων του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και 

επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και 

πράσινες δεξιότητες» την Κυριακή 12 Μαρτίου και ώρα 23:59. 

10) Την υπ’ αριθμ. 302729/13.03.2023 (ΑΔΑ: 9ΜΤΠ4691Ω2-02Α) Απόφαση του 

Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: Παράταση ολοκλήρωσης διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων ανέργων για ένταξη στο Μητρώο ωφελούμενων του έργου «Προγράμματα 

αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με 

έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». 
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11) Την υπ’ αριθμ. 841 Απόφαση του Δ.Σ. (ΦΕΚ 3736/15.07.2022) Μεταβίβαση άσκησης 

αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στους 

Υποδιοικητές της Δ.ΥΠ.Α. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα voucher.gov.gr, δίνεται η δυνατότητα 

υποβολής αιτήσεων ανέργων για την κατάρτιση ωφελούμενων του έργου «Προγράμματα 

αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις 

ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», από σήμερα Δευτέρα 20 Μαρτίου έως την Τετάρτη 22 

Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59.  

 

Ο  Υποδιοικητής 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητή 
2. Γρ.  Υποδιοικητή κου Χριστόπουλου Γ. 
3. Γενική Διεύθυνση Επαγγ. Εκπ. & Κατάρτισης 
4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ3) 
5. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού  
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