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Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία:  
 
Α. Για τουσ ωφελοφμενουσ που υπζβαλαν οι ίδιοι τθν θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ  
τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο υποκεφ. 4.2 τθσ παροφςασ (ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α, υποβολζσ 
αιτιςεων ζωσ 16/04/2020):  
 

Ο ωφελοφμενοσ επιλζγει τον πάροχο κατάρτιςθσ που επικυμεί υποχρεωτικά μζςα από το 
Μθτρώο  Παρόχων και αποςτζλλει ςτον πάροχο αυτόν προτυποποιθμζνο e-mail, ςτο οποίο κα 
δθλϊνει τον ΚΑΤΑ του ςτθ Δράςθ, κακϊσ επίςθσ και τθν εκτφπωςθ τθσ αίτθςθσ του.  
 
Ο πάροχοσ απαντά αντίςτοιχα με προτυποιθμζνο e-mail, αναρτά αμελλθτί ςτο περιβάλλον του 
Π.. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τον ΚΑΤΑ του ωφελοφμενου ςε ειδικι φόρμα, 
ενεργοποιώντασ τθν επιταγι κατάρτιςθσ του ωφελοφμενου και αποςτζλλει ςτον ωφελοφμενο 
τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτθν πλατφόρμα τθλεκατάρτιςθσ προκειμζνου ο ωφελοφμενοσ να 
είναι ςε κζςθ να ξεκινιςει άμεςα το πρόγραμμα κατάρτιςθσ.   

 
 
Β. Για τουσ ωφελοφμενουσ που υπζβαλαν ςε εξουςιοδοτθμζνο πάροχο κατάρτιςθσ τθν 
θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ (ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Β υποβολζσ αιτιςεων ζωσ 20/04/2020):   
 

Ο πάροχοσ κατάρτιςθσ προβαίνει, ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ αντί του 
ωφελοφμενου, κατϋεντολι και για λογαριαςμό του ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ 
μζςω του ΚΑΤΑ που ζχει παραχκεί από το Π.. ΕΡΓΑΝΗ. Επίςθσ υποχρεοφται να αναρτιςει ςτο 
περιβάλλον του Π.. ΕΡΓΑΝΗ τα ακόλουκα:   
 
1. Σθν εξουςιοδότθςθ του ωφελοφμενου προσ τον πάροχο κατάρτιςθσ μαηί και αντίγραφο 
αςτυνομικισ ταυτότθτασ (2 όψεισ) ι διαβατθρίου.  
2. Σα ςτοιχεία IBAN του ωφελοφμενου (εκτφπωςθ από e-banking/φωτοτυπία βιβλιαρίου, ςτθν 
οποία αποτυπϊνεται το ΙΒΑΝ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ και το ονοματεπϊνυμό του ωσ 
Δικαιοφχου του Λογαριαςμοφ,).  
3. Εκτφπωςθ του ενεργοφ κφριου ΚΑΔ του ωφελοφμενου μζςα από το taxisnet (από τθν εξισ  
διαδρομι: προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ/ςτοιχεία Μθτρϊου επιχείρθςθσ). 

Κάκε ωφελοφμενοσ:  

 με τθν ενεργοποίθςθ τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ δικαιοφται να 

λάβει προκαταβολι εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ, φψους 400€ 

 με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ ςυμμετοχισ ςτισ 

υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, δικαιοφται να λάβει το υπόλοιπο 

εκπαιδευτικό επίδομα, φψους 200€. 

 

 

 

 

 


