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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσει ο ωφελούμενος – καταρτιζόμενος  

για την ένταξή του στο: 

“Επιτοδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Επιστημόνων – Ελευθέρων 

Επαγγελματιών για Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης” 

 

 

Ο ωφελούμενος – καταρτιζόμενος, πρέπει: 

1.  να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, 

κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 

(https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (Υπόδειγμα - 

Παράρτημα I). (βλέπε σελ2) 

Εφιστούμε την 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 αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του                   

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ). 

2. να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο 

και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

τηλεκατάρτισης. 

3. να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

4. να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων 

αντικειμένων 

5. να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον 

«Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή 

ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και 

μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και 

χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, 

πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την 

περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα 

αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ). 

6. να ενημερώσει με ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL ΠΡΟΣ ΤΟ Κ.Δ.Β.Μ.2 «FORUM TRAINING» 

ότι έχει επιλέξει τον φορέα «FORUM TRAINING Κ.Δ.Β.Μ.2», προκειμένου να καταρτιστεί 

με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) Βλέπε σελ 4 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων  

με την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α  αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020  

και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59. 

https://elearning.yeka.gr/
https://elearning.yeka.gr/
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Όπως αυτό εμφανίζεται στο  Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  (https://elearning.yeka.gr) 

 

“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 οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών” 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Α 

 

Α. Στοιχεία Ταυτότητας 

* ΑΦΜ 

 

* Κ.Α.Δ. 

 

* Επώνυμο 

 

* Όνομα 

 

* Όνομα Πατέρα 

 

* Όνομα Μητέρας 

 

* Ημερομηνία Γέννησης 

 

 

Α. Στοιχεία Κατοικίας / Επικοινωνίας 

* Οδός - Αριθμός 

 

* Ταχ. Κώδικας 

 

* Πόλη 

 

* Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου 

 

* Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου 

 

* e-mail 

 

* ΙΒΑΝ 

 

* Τράπεζα 

 

 

https://elearning.yeka.gr/
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* Δηλώνω ότι επιθυμώ να παρακολουθήσω το παρακάτω Αντικείμενο Κατάρτισης 

 

Αντικείμενο 1: 

Προετοιμασία προσωπικών δεδομένων (GDPR / DPO) 

  

Αντικείμενο 2: 

Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 

  

Αντικείμενο 3: 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία 

  

Αντικείμενο 4: 

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου 

  

Αντικείμενο 5: 

Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές / Ψηφιακή Υπογραφή - Ψηφιακά Πιστοποιητικά - 
Ψηφιακή ανταπόκριση με το Δημόσιο / Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη 

  

Αντικείμενο 6: 

Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS) 

  

Αντικείμενο 7: 

Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία 

  

Αντικείμενο 8: 

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον 

  

Αντικείμενο 9: 

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας 

  

Αντικείμενο 10: 

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

  

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ  

Κ.Δ.Β.Μ.2 «FORUM TRAINING» 

για την Ενεργοποίηση Επιταγής TRAINING VOUCHER 

 

 

Στο πλαίσιο δράσης του: 

 «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) 

 

 

 

Με το παρόν, σας ενημερώνω ότι έχω επιλέξει τον φορέα σας, προκειμένου να 

καταρτιστώ με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ). 

 

Προς επιβεβαίωση, σας προωθώ συνημμένα την εκτύπωση του συστήματος με τα 

κάτωθι στοιχεία: 

 Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) 

 Τα στοιχεία επικοινωνίας 

 ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας 

 Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης 

 Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν 

επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με 

αρ. 2/2020 Πρόσκλησης 

 

Με το παρόν, επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και παρακαλώ για τις 

δικές σας ενέργειες σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher και την έναρξη του 

Προγράμματος Κατάρτισης. 


