
 

 
 
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο οι όροι υλοποίησης του προγράμματος 
κατάρτισης “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΝ COVID-19”.  
ΤΟ ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ 
ΤΗΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
  
Μπορώ να υποβάλλω αίτηση? 
Το πρόγραμμα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες από της εξής κλάδους: 

•      δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και 
ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές 
•      μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων 
•      οικονομολόγους/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως 
•      εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων 
•      γιατρούς όλων των ειδικοτήτων 
•      ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου. 

Για να δείτε της ΚΑΔ των δικαιούχων πατήστε εδώ 
  
Είμαι δικαιούχος, πως μπορώ να υποβάλλω την αίτησή μου? 
Η υποβολή της αίτησης του δικαιούχου μπορεί να γίνει με της εξής τρόπους: 
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και ώρα 21.30 και λήγει την Πέμπτη 
16 Απριλίου και ώρα 23:59.) 

•      Να υποβάλει ο της τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής», μέσω διαδικτύου, 
με της κωδικούς taxisnet, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr). 
•      Αν έχετε υποβάλει τη αίτηση μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της της για να 
ενημερωθείτε για την ενεργοποίηση της και την έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης 
ή να στείλετε το τυποποιημένο email στο infokekekpa@gmail.com 

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β (αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και ώρα 21.30 και λήγει την Δευτέρα 
20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00) 
1.    Να συμπληρώσει την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΟΥ  
2.    Nα εξουσιοδοτήσει, τον εκπαιδευτικό οργανισμό “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”, 

προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στο περιβάλλον του 
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr). Για την εξουσιοδότηση (πατήστε εδώ) 

http://2mh1q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3fwlAFCOdCZosAdTBhnPuSD-HcUG0EDfwkN05THXxQLIk_7tWQNO0xthZESni4xDRyWLcsWNB9QLT5RqCuUVumgxSZe0DOYeEZmF2ymKXMjJRhbOVxi1xN443X0lZqWOdH3faNt2dBykGZYYnfh7er36smccF0u6ymy6QxOmqgXN8ZOQ_OUzg9JU0cIahhqTSWMkhrngjTS5KctRNu0j5rN2R69qelq_RBCllkuYMFhiURUIuW7dqTOXfFlylKaGPNbH7fs-nFoThHLJ5gB3Mpv_ieJG4h2VJaBXiipwsZwmiY880Xl8Lcnvzw78eyHvmTwP6rG5zghugcGTlbHWJ3pJKG7AV6zA0NxdUPOeDXFYcXfXBTOg36FLZc30Gu_iYJwyBTu7rQV-F2oIKyH_VxS3IYFX28CsQKGn
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http://2mh1q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7oYbtRj80tKY6LMuMTAAWDhzOIki8NFEE3kfz6p6AokBaOGd7_Ab1kr0eFky7ESs0ARqQn7xj57PcBkGvCzi28q51erX1q5v557imk6_CUpZGeh8Q1r48zeKOLzeyGSnbKe8Q0Gv_q6fhE5YlZem7DJfn65ljaqQaXYKKwEC7pJ1fChaqdk
http://2mh1q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/x8X-O47uOP6poap5-JEAtmGNug6Q3TxZqe6k-3A3YSRPITpUTJejEvFhWwQ79N2reQEUXL4AhBL7ybEPHMwnC2oRpn5PjnNK8xoMAtitVpXwctZrHzefk41G64dQqs4qYY8KrUSEFlxMD4H3E4Dr75RHtLL6pBPzwPRsiEAbW9_5ZBsP5GFjoVg_BBUY-a7exhq3gKcBAGBggSeMhg5YAkGQoLMQtNNMoMXRBk0H7r1zX3eyuCbVgv5BrExQyWvLox6B_tyFJ0V6WhT99MLEfY-dYGsTgTEdJFd1G-hUuqmyAlBAcOI8Of4hf4z_lTgyzqz_jB8ghWrZ8Ug87uxAv7FoXU9D01eYnZ9GXsgNwxLc8lEWD94XQaUmn4v4HyF0xEXXwg91Pu0Bdl4_rE5CjQgLvQodwprl_1tHJltDOOlY15_XxlDHot2nkzhZKW92UbRFn3CynumgRZRyuqUbjndlGoH3rlZGhp4XdKWcwvwakk7Vi7WQcausRfLVsDdhxO4OUKUFYIqQkJcArnqHGXCqaa7jZJ-TnE2825gXESLrFzRMZmvqBn7TuK3KKx5GgMkbWIt5d8AhEt47p2p5r7vMd7yFfalbje8O25Myj2y5b3Ee4Lm_Nm9AkGy2IXMDsvcu2w24ESL9FoMVyS7SKM1c
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http://2mh1q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ilKf5kZFgP7q60kB4kjQzdpCxHJ6807GueVbFxkryHSj2p3K3cmF-CmadUE81Lk-Q2iaWS-Q9BPs7r0dFfthxV0-fkdLeZ95AguL74I8u0-gCIdltHNu8GVznKFxtpUQzvt6iTkv0OC3_Z7yOMyc72PAf1uqh1jYh0xVA3zO69vdj0nEcG2X1hUYhppvg6oITwr-TVa8uUIWeU36Co1MT962GjMJkoOlND9N_z1-hKZe_ma13ecnxGVlZxb5-h2pgT1NP2f1zFySxX-EufaTTA4-8YEa_A6e6M5D7nZRMC1y8QfJxcUXlR3eRdbu9h_hI2yp1wOtmBWsXGNQPHXzMsgHMORC-iJqdM8HjrfhIW4g6Ex0KxT6WhWW4sQpe5OIo46SWdGz97AccKtGQle0MoMnoyWHJkqMf6sRSTn4r6iQzLZLNoJBcbSSQaelsZuB5YWCt6CEeGMkpEkvlf8-YTS2CcOZ9ID_cQZmUPVxMeQ-sjNtUvM_kPhvyddzkTiYEi9If0yGoyuy4Pg24i2KGuHFJvdG_sa-_MNCWqM6JdWlXHXOlWsKMn5sfxYGz7GJO2yFAeHqcbeA25t1QJ6rgNO7i9CSnJJ82R8c15eBGqTDnDEKrl-uB5O9OloeeAJ0Jb3hKvbcLI9gvbhQAD6Bc0qzLRY


 

3.    Να στείλει μέσω email στο infokekekpa@gmail.com τα εξής δικαιολογητικά: 
1.    Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου 
2.    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) 

4.    Την υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση της το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
  
Της είναι τα αντικείμενα κατάρτισης? 
Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των 
επιστημονικών κλάδων της νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε 
ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο. 
Μπορείτε να δηλώσετε με σειρά προτίμησης έως και τρεις θεματικές από της ακόλουθες: 

•      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 
  

Πώς γίνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων? 
Η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών 
ωρών υλοποιείται αποκλειστικά μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. 
  
Πώς καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα? 
Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, 
ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: 
400 ευρώ, ως προκαταβολή, με την ενεργοποίηση της επιταγής 
200 ευρώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος 
  
Για να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ 
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα: 
  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
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