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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 600€  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 9 έως τις 16 Απριλίου στο 
https://elearning.yeka.gr  απ’ ευθείας από τον συμμετέχοντα . 

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως 
ακολούθως: 

Α. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται 
προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400€. 

Β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η 
δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200€. 

Βήματα ενεργοποίησης επιταγή κατάρτισης. 

(οι παρακάτω οδηγίες είναι για την απευθείας υποβολή αίτησης από τον 
συμμετέχοντα) 

1. Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, 
κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτετε, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 
(https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής».  

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των 
απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική 
Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η 
δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή αυτής. 

2. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), 
στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα τηλεκατάρτισης. 

3. Να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να συμπληρώσετε 
υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

4. Να επιλέξετε το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμείτε μεταξύ των δέκα 
προτεινόμενων αντικειμένων. 

5. Να διαφυλάξετε το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, το οποίο αναγράφει 
τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την 
ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.  

Εν συνεχεία επιλέγετε τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμείτε υποχρεωτικά μέσα 
από το Μητρώο Παρόχων και αποστέλλετε στον πάροχο αυτόν e-mail στο 
οποίο θα δηλώνετε τον ΚΑΥΑΣ σας στη Δράση.  
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Ο πάροχος απαντά αντίστοιχα με e-mail και αναρτά αμελλητί στο περιβάλλον 
του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τον ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου σε ειδική φόρμα, ενεργοποιώντας 
την επιταγή κατάρτισης και εν συνεχεία αποστέλλει στον ωφελούμενο τους 
κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης προκειμένου να είναι 
σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΔ 

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ,ο οποίος 
απαιτείται για την συμπλήρωση της αίτησης, είτε συμβουλεύεστε τον λογιστή 
σας είτε ακολουθείτε την εξής διαδικασία με του κωδικούς σας στο  taxinet:  

1. Εισέρχεστε στο taxis net μέσω της σελίδας https://www.gsis.gr/   
 
2. Εν συνεχεία επιλέγετε myTaxisNet   
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3. Αφού πληκτρολογήστε τους κωδικούς taxisnet εισέρχεστε στην κεντρική 
σελίδα και επιλέγετε Προσωπ. Πληρ/ση 
 

 

 
 

4. Στο αριστερό menu επιλέγετε: Προσωπ. Πληρ/ση Επιχείρησης.   
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5. Στις Δραστηριότητες Επιχείρησης βλέπετε τους ενεργούς ΚΑΔ 
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Σας παραθέτουμε παράδειγμα αίτησης η οποία πιθανόν να είναι παρόμοια με 
αυτήν που  θα κληθείτε να συμπληρώσετε ώστε να γνωρίζετε τα στοιχείa που 
θα σας ζητηθούν 

Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής στην πράξη « Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με 
πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται 
στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το  
Υπουργείο Οικονομικών» (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α)  
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

* ΑΦΜ ………………………………… 

* K.A.Δ …………………………………… 

* Επώνυμο …………………………………….. 

* Όνομα …………………………………………… 
 
* Όνομα Πατέρα ……………………………….. 
 
* Όνομα Μητέρας ……………………………… 
 
* Ημερομηνία Γέννησης ………………………………. 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 
* Οδός - Αριθμός …………………………… 
 
* Ταχ. κώδικας …………………………. 
 
* Πόλη ……………………………………. 
 
* Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου …………………………….. 
 
* Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου ………………………………… 
 
* e-mail ………………………………………….. 
 
* ΙΒΑΝ …………………………………………….. 
 
* ΤΡΑΠΕΖΑ ………………………………………… 
 
* Δηλώνω ότι επιθυμώ να παρακολουθήσω το παρακάτω Αντικείμενο Κατάρτισης 
…………………………………………………………………… 
 
Έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης.  
Έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλω θα τύχουν επεξεργασίας και 
αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης. 
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Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν την υποβολή αίτησης απευθείας 
από τον ενδιαφερόμενο (διαδικασία Α΄) 

 

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει και δεύτερος τρόπος αίτησης ( διαδικασία Β΄) 
εξουσιοδοτώντας το ΚΕΚ της επιλογής σας, ώστε να κάνει αυτό την αίτηση για 
εσάς, για τον οποίο όμως θα πρέπει να σταλθούν από εσάς προς το ΚΕΚ 
κάποια στοιχεία ηλεκτρονικά (π.χ, εξουσιοδότηση). Για λεπτομέρειες γι αυτόν τον 
τρόπο θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το ΚΕΚ της επιλογής σας. 

 

Ενημερωτικά σας παραθέτουμε τα δέκα αντικείμενα τηλεκατάρτισης 
από τα οποία θα επιλέξετε ένα. 

  
-Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) 

 Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά 
και εργαλεία 

 Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης 
περιόδου 

 Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά 
πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & 
Τηλεδιάσκεψη 

 Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS) 

 Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία 

 Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον 

 Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους 
παροχής φροντίδας υγείας 

 Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης  (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και 
Mobile εφαρμογές               

 

 

 

 


