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             Eνημέρωση σχετικά με τα προγράμματα τηλεκατάρτισης 

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αναμένεται 

να ανακοινωθεί σήμερα και η οποία  θα σας αποσταλεί μόλις δημοσιοποιηθεί ,θα 

συγκροτηθεί το  Μητρώο Παρόχων  από το οποίο ο καθένας ,που επιθυμεί να 

συμμετέχει στα προγράμματα τηλεκατάρτισης , θα επιλέξει  τον  πάροχο για να 

υλοποιήσει τη συμμετοχή του  στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Στην ιστοσελίδα του 

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), ως και στην ιστοσελίδα της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ 

ΥΠΕΚΥΠ, για κάθε πάροχο κατάρτισης μέλος του Μητρώου θα αναρτώνται οι 

ακόλουθες πληροφορίες: 

I. Η επωνυμία του. 

II. Ο κωδικός πιστοποίησής του από τον αρμόδιο φορέα. 

III. Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας. 

IV. Η ιστοσελίδα του. 

 

  Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αναλύεται παρακάτω ,ενώ 

επισυνάπτεται και η  δημοσιευθείσα Πρόσκληση 2/2020 -Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με 

πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους 

6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το 

Υπουργείο Οικονομικών»  όπου περιέχονται αναλυτικά στοιχεία της δράσης και 

της διαδικασίας. 

Ειδικότερα: 

Κάθε δικηγόρος  έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής. 

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν 

έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.Προκειμένου να 

συμμετέχει ο κάθε δικηγόρος στην συγκεκριμένη διαδικασία  θα πρέπει  

1. να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας 

υποχρεωτικά ανάμεσα στις παρακάτω εναλλακτικές διαδικασίες ΚΑΙ  

2. να μεριμνήσει για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης * Η μη 

ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης με υπαιτιότητα του ωφελούμενου 

επιφέρει τη μη συμπερίληψή του στους δικαιούχους ωφελούμενους της 

Δράσης, ως εκ τούτου και τη μη καταβολή της προκαταβολής του 

εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 400€. 

 

 

Η Δράση προβλέπει δύο διαδικασίες .Τη Διαδικασία Α και τη Διαδικασία Β . 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο δικηγόρος πρέπει να επιλέξει 

υποχρεωτικά μία από τις δύο διαδικασίες. Σε περίπτωση ήδη υποβεβλημένης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε με την υπό στοιχείο Α είτε με την υπό στοιχείο Β 

διαδικασία, το σύστημα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) δεν θα 

δέχεται υποβολή δεύτερης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α 

 

 

1. Ο δικηγόρος  συμπληρώνει και  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» 

(Παράρτημα I της πρόσκλησης σελ 40-41). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης 

συμμετοχής καθώς η  Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης 

Δήλωσης και  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. Συμπληρώνει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον 

οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

τηλεκατάρτισης(προσοχή ! πρώτος δικαιούχος να είναι ο ωφελούμενος) 

3.Επιβεβαιώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του και  συμπληρώνει υποχρεωτικά τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

4. Επιλέγει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων 

αντικειμένων 

5. Διαφυλάσσει 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 συγκεκριμένης δράσης.  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την 

υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την 

Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59. 

 

Για τους ωφελούμενους που υπέβαλαν αυτοπροσώπως την ηλεκτρονική αίτηση 

συμμετοχής τους, ακολουθώντας τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α πρέπει να ακολουθήσει η 

ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης .Στη διαδικασία αυτή  ο ωφελούμενος 

επιλέγει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί υποχρεωτικά μέσα από το Μητρώο 

Παρόχων και αποστέλλει στον πάροχο αυτόν προτυποποιημένο e-mail σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της πρόσκλησης (σελ 49 αυτής) , στο οποίο θα δηλώνει τον 

ΚΑΥΑΣ του στη Δράση. Ο πάροχος απαντά αντίστοιχα με προτυποιημένο e-mail 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της πρόσκλησης (σελ 50-50), αναρτά αμελλητί 

στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τον ΚΑΥΑΣ του 

ωφελούμενου σε ειδική φόρμα, ενεργοποιώντας την επιταγή κατάρτισης του 

ωφελούμενου και αποστέλλει στον ωφελούμενο τους κωδικούς πρόσβασης στην 

πλατφόρμα τηλεκατάρτισης προκειμένου ο ωφελούμενος να είναι σε θέση να 

ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα κατάρτισης. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ  

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής 

κατάρτισης, το αργότερο έως την 20/4/2020. 

  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β 

 

Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράση ως ακολούθως: 

Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (Παράρτημα ΙΙ σελ 

42), απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να έχει 

συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης, 

προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την 

εξουσιοδότηση, κατ' εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής: 

Α)να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), με 

τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως 

επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου (σύμφωνα με το παράρτημα VII  

σελ 52-53): 

1. το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη 

ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα 

αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων. 

2. στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα 

καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

τηλεκατάρτισης(προσοχή ! πρώτος δικαιούχος να είναι ο ωφελούμενος) 

3. στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

4. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος 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, κατά τα ως άνω αναφερόμενα. 

Β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» 

(ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής 

κατάρτισης, όπως αναφέρεται κατωτέρω 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την 

υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την 

Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00. 

 

Β. Για τους ωφελούμενους που υπέβαλαν σε εξουσιοδοτημένο πάροχο κατάρτισης 

την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, , ακολουθώντας τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β 

πρέπει να ακολουθήσει η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης  ως εξής: 

Ο πάροχος κατάρτισης προβαίνει, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης αντί 

του ωφελούμενου, κατ'εντολή και για λογαριασμό του στην ενεργοποίηση της 

επιταγής κατάρτισης μέσω του ΚΑΥΑΣ που έχει παραχθεί από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

Επίσης υποχρεούται να αναρτήσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα ακόλουθα: 

1. Την εξουσιοδότηση του ωφελούμενου προς τον πάροχο κατάρτισης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 



[4] 
 

2. Τα στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του 

ωφελούμενου). 

3. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από 

την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου 

επιχείρησης).  

Με την καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή 

κατάρτισης του ωφελούμενου και πλέον ο ωφελούμενος δικαιούται τη λήψη 

προκαταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 400€. 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

-Το πρόγραμμα αφορά δικηγόρους, ανεξάρτητους επαγγελματίες ή με έμμισθη 

εντολή, καθώς και ασκούμενους δικηγόρους με ΚΑΔ  επιχειρηματικής  

δραστηριότητας «νομικές υπηρεσίες»  στις 20.3.20.  

-Τα επί μέρους αντικείμενα των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα ΙΧ της επισυναπτόμενης πρόσκλησης 

-Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 20η/4/2020 με την 

υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ.( ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) 

από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι 

επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί, και ολοκληρώνεται το αργότερο έως 

και την 30η/4/2020.  

-Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή 

θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού 

διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου. 

- Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υλοποιήσει τον πλήρη κύκλο του προγράμματος 

τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών (κάθε ώρα αντιστοιχεί σε 40΄της 

ώρας).  

-Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος  των 600€ στους ωφελούμενους γίνεται 

ως εξής:α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της 

επιταγής κατάρτισης και β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ 

(200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 

(https://elearning.yeka.gr ) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ο ωφελούμενος 

ολοκλήρωσε  το πρόγραμμα κατάρτισης.   

-Η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος με όλους τους ωφελούμενους οι 

οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα πραγματοποιείται αμελλητί από τον πάροχο 

κατάρτισης υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία η οποία ξεκινά την Δευτέρα 4/5/2020 

και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 8/5/2020.   

-Η μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη 

καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 200€. 

-Επισημαίνεται ότι το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που 

κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με 

ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος. Το 

επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. 

-Προβλέπεται προαιρετικά η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων , χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.   

 

 Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη – Σπύρος Ι. Πετρίδης  

 


