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Νέα εποχή στην κατάρτιση με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούνται 

από το Ταμείο Ανάκαμψης 

Εντός Μαρτίου οι προσκλήσεις για τις δύο πρώτες δράσεις 100 εκατ. ευρώ για 

κατάρτιση 80.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες - 8 καινοτομίες 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για τα προγράμματα κατάρτισης «νέας γενιάς» του ΟΑΕΔ 

που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς χτες εγκρίθηκαν από το 

Δ.Σ. του Οργανισμού οι πρώτες δράσεις. Μέσα στον Μάρτιο θα δημοσιευθούν οι 

προσκλήσεις παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης για δύο προγράμματα 

αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, με 

έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, τα οποία θα οδηγούν σε 

πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των δράσεων είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. 

Οι βασικές καινοτομίες που ενσωματώνουν τα νέα προγράμματα είναι οι εξής: 

1. Τα πανεπιστήμια αποκτούν κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση: Για πρώτη φορά, οι 

άνεργοι συμπολίτες μας αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης που 

προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και ειδικότερα τα Κέντρα Επιμόρφωσης και 

Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ, στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης που θα 

απευθύνεται μόνο στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα πανεπιστήμια θα 

διαχειριστούν σ’ αυτή την 1η φάση το 50% του συνολικού προϋπολογισμού. 

2. Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης 

υψηλής ζήτησης: Σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, 

τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι 

μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους 

υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες. 



 

3. Η πληρωμή παρόχων και ωφελουμένων συνδέεται με την πιστοποίηση: Με 

στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι θα «πιάσουν τόπο», το 30% του ποσού που 

δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την 

πιστοποίηση. Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

εισάγει τη μεθοδολογία της πληρωμής των παρόχων βάσει αποτελέσματος (Payment 

by Results), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των 

κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. 

4. Δίνεται έμφαση στην πιστοποίηση από μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας 

που παρέχουν -μέσω τρίτων φορέων- αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για ψηφιακές 

δεξιότητες. Στόχος η αναβάθμιση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των 

προγραμμάτων.  

 

5. Ανεβαίνει ο πήχης για τους παρόχους κατάρτισης, καθώς εισάγονται 

αυστηρότερα κριτήρια για τη συμμετοχή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στο 

πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επιπλέον διεθνών 

πιστοποιητικών ISO. 

6. Έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού από ανεξάρτητο φορέα: Διασφαλίζεται η 

ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού με βάση σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές, οι 

οποίες θα ελέγχονται από εξειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα. 

7. Επιλογή φορέα πιστοποίησης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και όχι από 

τους παρόχους κατάρτισης, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να επιλέγουν το 

πιστοποιητικό που επιθυμούν εκείνοι.  

8. Τέλος, μία ακόμη καινοτομία είναι ότι το μητρώο των προγραμμάτων και η 

συμμετοχή των ανέργων θα παραμείνουν «ανοιχτά», μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή και να επιλέξουν από ευρεία γκάμα προγραμμάτων 

κατάρτισης που θα εμπλουτίζεται συνεχώς. 

Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την 

διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι 

πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι, κλπ.). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται 

ταυτόχρονα: 

 Ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων και 

προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην 

αγορά εργασίας) με διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου τους. 



 

 Ελεύθερη επιλογή από τον άνεργο του προγράμματος κατάρτισης, του 

χρόνου που θα το επιλέξει, του παρόχου κατάρτισης και του παρόχου 

πιστοποίησης. 

 Ποιοτική αναβάθμιση των παρόχων κατάρτισης με την αύξηση των 

προαπαιτουμένων για τα ιδιωτικά ΚΔΒΜ και τη συμμετοχή και των ΚΕΔΙΒΙΜ 

των ΑΕΙ.  

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: 

«Σήμερα ξεκινά η νέα εποχή της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Τα 

προγράμματα που ενέκρινε ο ΟΑΕΔ αντανακλούν τη νέα φιλοσοφία του Υπουργείου 

Εργασίας για την κατάρτιση, η οποία θα εξειδικευθεί στο νομοσχέδιο για την 

κατάρτιση, τις δεξιότητες και το νέο ρόλο του ΟΑΕΔ, που θα τεθεί σύντομα σε 

δημόσια διαβούλευση. 

Αυτά που επιδιώκουμε βασίζονται στα διδάγματα και τα λάθη αρκετών δεκαετιών 

και είναι πολύ σαφή: Ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης, με αυξημένες απαιτήσεις 

για τους ιδιώτες παρόχους, αλλά και δυνατότητα για τους καταρτιζόμενους να 

περνούν τις πύλες των πανεπιστημίων. Αξιολόγηση και πιστοποίηση, όχι τυπικά αλλά 

ουσιαστικά, τόσο των παρόχων κατάρτισης όσο και των καταρτιζόμενων για να δοθεί 

στην κατάρτιση η διάσταση που πρέπει. Φροντίδα ώστε τα χρήματα που θα πάνε στην 

κατάρτιση να πιάνουν τόπο. Στόχος μας είναι να πάψει η κατάρτιση να είναι ένα απλό 

«χαρτί» και να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο όχι μόνο για να επανενταχθούν οι 

άνεργοι στην αγορά εργασίας, αλλά και να διεκδικήσουν ικανοποιητικές αποδοχές, 

έχοντας αποκτήσει δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της 

οικονομίας». 

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Σε μια αγορά εργασίας που 

αλλάζει διαρκώς με ταχείς ρυθμούς, η αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι περισσότερο 

αναγκαία από ποτέ και αποτελεί σημαντική ενεργητική πολιτική απασχόλησης. 

Κεντρικός άξονας των νέων δράσεων κατάρτισης του ΟΑΕΔ είναι να «ανέβει ο πήχης», 

ώστε να διασφαλίσουμε ότι η κατάρτιση αφενός προσφέρει ουσιαστικές δεξιότητες 

που συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και διευκολύνουν την εργασιακή 

επανένταξη των ανέργων και την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων και 

αφετέρου προωθεί τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μέσω της αξιολόγησης και 

αναβάθμισης των παρόχων της κατάρτισης και την πιστοποίηση των καταρτιζόμενων.  

Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε από την επιτυχημένη 

υλοποίηση καινοτόμων πιλοτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ψηφιακούς 

κολοσσούς, όπως η Microsoft, η Amazon, η Google και η Cisco, o ΟΑΕΔ εγκαινιάζει μια 

νέα εποχή στην κατάρτιση με δράσεις που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις 



 

δεξιότητες 500.000 ανέργων και εργαζομένων τα επόμενα χρόνια, με συνολικούς 

πόρους 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης». 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


