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Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενων 

Εργαζομένων 

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει 

στο παρόν έργο θα πρέπει: 

 

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr 

ακολουθώντας τον σύνδεσμο Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων 

Εργαζομένων για κατάρτιση εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα 

«Αίτηση Συμμετοχής».  

 

 

Είσοδος με κωδικούς TAXISNET : 
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Βήμα 1:  
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Βήμα 2 :  
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Βήμα 4 :  ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

 

Τα πεδία συμπληρώνονται όλα υποχρεωτικά! 
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2. Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά στα πεδία όπου ζητώνται για την 

τεκμηρίωση των στοιχείων που δηλώνει στην «Αίτηση Συμμετοχής» του και 

τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει μετά την επιλογή του 

προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του (UNICERT ACADEMY ΙΚΕ): 

 

✓ Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση). 

✓ 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. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 

γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου. 

✓ Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr  στην οποία θα δηλώνει ΠΡΟΣ ΔΥΠΑ 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 Ενωσης- 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. 

 

✓ Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν 

απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος. 
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Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ελέγχεται αυτόματα η 

εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και το κριτήριο της ηλικίας και σε 

περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης. 

 

3. Να “διαφυλάξει” την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το 

αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό 

Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) και να μας τον αποστείλει 

στο info@unicertstudies.gr μαζί με τα δικαιολογητικά (αν δεν μας τα έχετε 

αποστείλει ήδη).  

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα 

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο 

ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης. 
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Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης που 

αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Η υλοποίηση των προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση 

και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 

ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
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