
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μπατσολάκης    

 

Voucher «Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες» για εργαζομένους 
Βήματα για την Υποβολή Αίτησης στο gov.gr 

   

1. Προϋποθέσεις Προγράμματος 

Οι προϋποθέσεις του προγράμματος είναι οι εξής: 

• Να είστε μισθωτός του ιδιωτικού τομέα 

• Να έχετε ηλικία άνω των 18 ετών 

• Να είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 

Γυμνασίου) 

(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). 

 

2. Δημιουργία Υπεύθυνης Δήλωσης  

Θα συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης και στην συνέχεια 

θα συμπληρώσετε τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET σας.  

Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με την αστυνομική σας 

ταυτότητα, στο κείμενο της δήλωσης θα συμπληρώσετε: 

α. Δεν παρακολουθώ 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 Ένωσης- Next GenerationEU, της δράσης 

16913 Νέα Στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης 

δεξιοτήτων, «sub 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες 

πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations). 

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα 

τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 

Στο τελευταίο βήμα που θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αποδέκτη της υπεύθυνης 

δήλωσης θα γράψετε: Προς: ΔΥΠΑ 

Έπειτα, αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία θα αποθηκεύσετε την υπεύθυνη δήλωση σε 

μορφή pdf. 

3. Υποβολή της Αίτησης  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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Θα πρέπει να μεριμνήσετε να έχετε την Αστυνομική σας Ταυτότητα/Διαβατήριο καθώς και 

το Απολυτήριο/Πτυχίο σας σε μορφή pdf. 

Για την αίτηση σας θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Υποβολή Αίτησης 

για το Voucher Εργαζομένων  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET σας. 

Συμπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν όπως Διεύθυνση, Αριθμό 

Τηλεφώνου, Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Λογαριασμού IBAN, ΔΟΥ κλπ. 

Κατά την διάρκεια της αίτησης θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα εξής δικαιολογητικά (σε 

μορφή pdf): 

• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ 

• 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 

• Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr 

Αφού συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά, θα προχωρήσετε σε 

υποβολή της αίτησης και θα σας δοθεί ένας «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης 

Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ).  

Θα πρέπει να κρατήσετε αυτόν τον αριθμό, καθώς και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο 

της αίτησής σας και να μας τα αποστείλετε στο info@batsolakis.gr ώστε να σας 

ενημερώσουμε άμεσα αν είστε επιτυχόντες του προγράμματος όταν αναρτηθούν τα 

αποτελέσματα από την ΔΥΠΑ. 

Σημαντικά Σημεία 

 

1. Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο 

γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής 

και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

3. Για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980, γίνεται αποδεκτό και το απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου. 

4. Προσέχετε τα στοιχεία σας να είναι αληθή και ορθά συμπληρωμένα, όπως αναγράφονται 

στην ταυτότητά σας. 

http://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon
http://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon
mailto:info@batsolakis.gr

