
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη  

Αλαξηήζεθε ζην  https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx, ε κε αξηζκό 

2/2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε: 

«Δηδηθό πξόγξακκα ηειεθαηάξηηζεο κε πηζηνπνίεζε γηα επηζηήκνλεο 

πιεηηόκελνπο από ηνλ Covid-19 πνπ εληάζζνληαη ζηνπο 6 βαζηθνύο 

επηζηεκνληθνύο θιάδνπο ηεο ρώξαο βάζεη ΚΑΓ νξηδόκελσλ από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ». 

Οι μησανικοί είναι δςνηηικά ωθελούμενοι  ηος ππογπάμμαηορ εθόζον 

ανήκοςν  ζηοςρ επιλέξιμοςρ ΚΑΓ ζύμθωνα με ηο Παπάπηημα Χ ηηρ  

Ππόζκληζηρ. 

Κάζε σθεινύκελνο:  

α) κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηηαγήο θαηάξηηζεο, ε νπνία ιόγσ ηεο εηζόδνπ 

ηνπ ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, 

δηθαηνύηαη λα ιάβεη πξνθαηαβνιή εθπαηδεπηηθνύ επηδόκαηνο, ύςνπο 400€, 

β) κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, αλεμαξηήησο ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλδεόκελεο κε απηό ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο γλώζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο, δηθαηνύηαη λα ιάβεη ην 

ππόινηπν εθπαηδεπηηθό επίδνκα, ύςνπο 200€.  

Σν ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επηδόκαηνο είλαη 600€, ην νπνίν είλαη 

αθνξνιόγεην, αθαηάζρεην θαη κε ζπκςεθηζηέν, ελώ ε ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ είλαη πξναηξεηηθή, ρσξίο 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Κάζε επηζηήκνλαο – ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο (δπλεηηθά σθεινύκελνο), ζα 
πξέπεη λα εθδειώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα  ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα, 
επηιέγνληαο ππνρξεσηηθά αλάκεζα ζηηο εμήο ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο: 

ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΑ Α 

Να ζπκπιεξώζεη θαη λα ππνβάιεη ν ίδηνο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κέζσ 
δηαδηθηύνπ, θάλνληαο ρξήζε ησλ θσδηθώλ taxisnet πνπ δηαζέηεη, ζην Π.. 
ΔΡΓΑΝΗ  https://elearning.yeka.gr  ηε θόξκα «Ηιεθηξνληθή Αίηεζε 
πκκεηνρήο» (Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηελ Πξόζθιεζε βι. 
ρεηηθά Αξρεία) 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ σθεινπκέλσλ κε 
ηελ Γηαδηθαζία Α  αξρίδεη ηελ Πέκπηε 9 Απξηιίνπ 2020 θαη ιήγεη ηελ Πέκπηε 
16 Απξηιίνπ θαη ώξα 23:59. 

ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΑ Β 

Να εθδειώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γξάζε σο 
αθνινύζσο:  

https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://elearning.yeka.gr/


Να εμνπζηνδνηήζεη κέζσ ηππνπνηεκέλεο εμνπζηνδόηεζεο (Παξάξηεκα ΙΙ), 
απεπζείαο ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ηεο επηινγήο ηνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη 
ζπκπεξηιεθζεί ππνρξεσηηθά ζην Μεηξών Παξόρσλ ηεο Γξάζεο, 
πξνθεηκέλνπ ν πάξνρνο θαηάξηηζεο,  θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ λα 
ζπκπιεξώζεη θαη ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Πιεξνθνξηαθό 
ύζηεκα  https://elearning.yeka.gr 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ησλ σθεινπκέλσλ κε 
ηελ Γηαδηθαζία Β αξρίδεη από Πέκπηε 9 Απξηιίνπ 2020 θαη ιήγεη ηελ Γεπηέξα 
20 Απξηιίνπ 2020 θαη ώξα 23:59 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα όηη ν σθεινύκελνο πξέπεη λα επηιέμεη ππνρξεσηηθά 
κία από ηηο δύν δηαδηθαζίεο. ε Πεξίπησζε πνπ ήδε έρεη ππνβιεζεί αίηεζε 
ζπκκεηνρήο είηε κε ηελ Γηαδηθαζία Α είηε κε ηε Γηαδηθαζία Β ην ζύζηεκα Π.. 
ΔΡΓΑΝΗ δελ ζα δέρεηαη ππνβνιή δεύηεξεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

αο απνζηέιινπκε, πξνο ελεκέξσζή ζαο, ζπλεκκέλα, ηελ κε αξηζκό 
2/2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ αλαξηήζεθε 
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.   

 

Γηάλλεο Μεηαιιελόο 

https://elearning.yeka.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

