
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ» 
 
 
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΣΒΙΕ σας ενημερώνει ότι 
συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα "Πάω Μπροστά" 
του Υπουργείου Εργασίας, που απευθύνεται σε 150.000 μισθωτούς εργαζόμενους 
του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών υπαλλήλων 
(πλήρους και μερικής απασχόλησης, ωρομισθίων, εποχιακών). 
 

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα 400€ για την 
παρακολούθηση των 80 ωρών του προγράμματος. 
 
Τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά αντικείμενα έχουν ανακοινωθεί στο site του 
εκπαιδευτικού μας οργανισμού που επισκεφθήκατε και έχετε τη δυνατότητα να 
επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει. 
 
Εφόσον δεν έχετε ήδη υποβάλει την αίτησή σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
επείγει να το κάνετε άμεσα, με δεδομένο ότι οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν κατά 
σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρις εξαντλήσεως των 
προσφερόμενων θέσεων. 

 
Η Β' φάση συμμετοχής στο πρόγραμμα άνοιξε!  Όσο γρηγορότερα υποβάλετε την 
αίτησή σας τόσο πιθανότερη είναι η επιλογή σας μεταξύ των 150.000 ωφελουμένων. 

 
 
Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα ώστε να συμπεριληφθείτε στους 
δικαιούχους: 
 
Βήμα 1ο 
Μπαίνετε στην ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-
ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon 
(θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς σας Taxisnet) 
 
Βήμα 2ο 
Συμπληρώνετε και υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας, επισυνάπτοντας τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf: 
1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ 

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


2. Αντίγραφο του τελευταίου τίτλου σπουδών σας (Απολυτήριο Γυμνάσιου - Λυκείου ή 
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ) 
3. Υπεύθυνη Δήλωση προς Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), θεωρημένη 
μέσω της ιστοσελίδας gov.gr , στην οποία θα δηλώνετε ότι: 
" 
α. Δεν παρακολουθώ ή/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- NextGenerationEU, της 
δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων. 
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα 
τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 
" 
 
Βήμα 3ο 
Αφού ολοκληρώσετε την αίτησή σας, την αποθηκεύετε σε μορφή pdf ως εξής: 
- κάνετε κλικ στο button "Εκτύπωση" 
- επιλέγετε ως εκτυπωτή το "Microsoft Print to PDF"  
- και ξανά "Εκτύπωση", αποθηκεύοντας το αρχείο στη θέση ή στο φάκελο που 
επιθυμείτε. 
 
Βήμα 4ο 
Αποστέλλετε φωτογραφία (screenshot) του ΚΑΥΑΣ που λάβατε με 
email στο voucher@sbie.edu.gr , εφόσον φυσικά μας επιλέγετε ως πάροχο 
κατάρτισης, σημειώνοντας παράλληλα την πόλη διαμονή σας, το ονοματεπώνυμό 
σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 
 
 
Για τυχόν απορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610.277.770. 

 
* Εαν τυχόν έχετε ήδη υποβάλλει την αίτησή σας, μπορείτε να ακολουθήσετε 
απευθείας το 4ο βήμα. 
 
 
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία! 
 

https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates
mailto:voucher@sbie.edu.gr

