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Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, 
 
Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης και 
Δικαιοσύνης, η Γενική Γραμματεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
πρόκειται να υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης συνολικού κόστους 180 
εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει ενίσχυση 600 ευρώ για 166.000 επιστήμονες από 6 
κλάδους συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 
αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. 
 
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΚΥΒΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – 
ΚΔΒΜ2 ΙΚΕ», αναλαμβάνει την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος με το 
Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 
υλοποιηθεί σε 100 ώρες τηλεκατάρτισης, περιλαμβάνει πιστοποίηση στο αντικείμενο 
κατάρτισης και για κάθε συμμετέχοντα το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 
600 ευρώ το οποίο θα δοθεί σε δυο δόσεις ως εξής: η πρώτη δόση των 400 ευρώ έως τις 15 
Απριλίου και η δεύτερη δόση των 200 ευρώ στο τέλος Απριλίου. Το ποσό είναι 
αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις. 
 
Τα δικαιολογητικά τα οποία συνήθως απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης είναι τα 
ακόλουθα: 

• Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
• ΑΜΚΑ 
• ΙΒΑΝ (πρώτος δικαιούχος ο συμμετέχων) 
• ΚΑΔ Επιχείρησης 

 
Οι ακριβείς όροι και οι διαδικασίες υλοποίησης και αποπληρωμής του προγράμματος 
κατάρτισης θα καθοριστούν στην πρόσκληση η οποία θα εκδοθεί από την αναθέτουσα 
αρχή. Η αίτηση και η ένταξη των ωφελουμένων στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης θα γίνει 
ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η μετακίνησή τους. Ο κάθε ωφελούμενος θα έχει 
τη δυνατότητα ατομικής ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας  με κάποιο από τα 
στελέχη του κέντρου μας για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2410554503 ή 
στο e-mail info@kivoskek.gr. 
 
Ευελπιστώντας σε μια δημιουργική συνεργασία μαζί σας παραμένουμε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
Με τιμή 

Για το ΚΔΒΜ2 ΚΥΒΟΣ  
Κελεπούρη Παρασκευή 

 
 


