
Η επαγγελματική κατάρτιση αφορά σε υλοποίηση 
προγραμμάτων θεωρητικής τηλεκατάρτισης, συ-
νολικής διάρκειας 100 ωρών, σε ένα από συνολικά 
δέκα προσφερόμενα θεματικά αντικείμενα (βλ. Πα-
ράρτημα IV Πρόσκλησης). 
Η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια κατ’ ελάχι-
στον σαράντα (40) λεπτά. Το κάθε πρόγραμμα τη-
λεκατάρτισης θα πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο 
την 20η /4/2020 και θα ολοκληρώνεται το αργότε-
ρο έως και την 30η /4/2020.
Η κατάρτιση στο σύνολό της θα διενεργηθεί κατ’ 
αποκλειστικότητα με τη μέθοδο της ασύγχρονης 
τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτιση από απόσταση 
μέσω διαδικτύου σε χρόνο και τόπο που επιθυμεί ο 
καταρτιζόμενος.
Σημειώνεται τέλος ότι κάθε πρόγραμμα τηλεκα-
τάρτισης άρχεται και ολοκληρώνεται ξεχωριστά και 
εξατομικευμένα για τον κάθε ωφελούμενο.

Μετά την λήξη της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι δύναται να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν, σε δωρεάν 
διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από διαπιστευμένους 
κατά ISO /IEC 17024 φορείς πιστοποίησης.

Στους ωφελούμενους της δράσης καταβάλλεται 
εκπαιδευτικό επίδομα ανεξαρτήτως της συμμετο-
χής στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και 
δεξιοτήτων και ανεξαρτήτως της επιτυχίας τους σ΄ 
αυτές.
Το επίδομα ανέρχεται σε 6,00 ευρώ/ώρα κατάρτι-
σης και συνολικά στο ποσό των 600€ για το σύνολο 
των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης και θα 
καταβληθεί τμηματικά σε δύο δόσεις ως ακολού-
θως: α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτι-
σης του ωφελούμενου, η οποία συνιστά την είσοδό 
του στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλλε-
ται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, 
ύψους 400€, με την οποία δύναται ο δικαιούχος να 
διευκολυνθεί στην τυχόν προμήθεια απαραίτητου 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του 
προγράμματος τηλεκατάρτισης, β) Με την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή 
με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών κατα-
βάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόμα-
τος, ύψους 200€.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ως συμπεριληφθείς πάροχος κατάρτισης στο «Μητρώο Παρόχων»                                
(https://elearning.yeka.gr), συμμετέχει στη δράση άμεσης υποστήριξης επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών, 
λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη δράση και που θα υλοποιηθούν με το σύστημα επιταγής 
κατάρτισης (training voucher), περιλαμβάνουν

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
για επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες πληττόμενους από τον COVID-19 

https://elearning.yeka.gr/
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A32246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9E%CE%99%CE%A9?inline=true


Δικαίωμα συμμετοχής στις υπηρεσίες της δράσης, ως δυνητικά ωφελούμενοι, έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύ-
θεροι επαγγελματίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και οι 
οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το 
ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ (βλ. Παράρτημα Χ Πρόσκλησης) της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις 20.3.20: 

 ▶ δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμ-
βολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές 

 ▶  μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων 
 ▶  οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως 
 ▶  εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 
 ▶  ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 ▶  ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου. 

Κάθε δυνητικά ωφελούμενος προκειμένου να συμμετέχει στην δράση θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές διαδικασίες:

Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλε-
κτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας 
χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο 
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρ-
μα με τίτλο «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής», 
προωθώντας κατόπιν προ τυποποιημένο ηλε-
κτρονικό μήνυμα (βλ. Παράρτημα V Πρόσκλησης) 
σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής του ο οποίος 
πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο 
Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η προθεσμία υποβολής της εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος των ωφελούμενων με την 
υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 
Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου 
και ώρα 23:59.

Να εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξου-
σιοδότησης (βλ. Παράρτημα IΙΙ Πρόσκλησης) ΙΙ), 
απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλο-
γής του, ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί 
υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρού-
σας Δράσης, προκειμένου ο πάροχος κατάρτι-
σης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιο-
δότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να 
συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 
(https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κω-
δικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης 
διαθέτει ως επιχείρηση, στοιχεία του ωφελούμε-
νου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η προθεσμία υποβολής της εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος των ωφελούμενων με την 
υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 
Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλί-
ου 2020 και ώρα 15:00. 

Α Διαδικασία B Διαδικασία

Οι εν λόγω προθεσμίες δύναται να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή 
απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεργαστείτε με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα του φορέα www.kekgsevee.gr ή/και επικοινωνήστε με τα ανά τόπους  Περιφερειακά 
Παραρτήματα στον τόπο της διαμονής σας.

 ▶ Αθήνα ( Έδρα), Αριστοτέλους 46, 104 33, τηλ.: 210–8544666 (302, 303, 315, 304)
 ▶  Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, Κωλέττη 24, 546 27, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310–545967
 ▶  Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστημίου 170, 264 43, Πάτρα, τηλ.: 2610–438557
 ▶  Παράρτημα Θεσσαλίας, Καστοριάς 2α, 413 35, Λάρισα, τηλ.: 2410–579876
 ▶  Παράρτημα Ηπείρου, Στ. Νιάρχου 94, Ιωάννινα, 455 00, τηλ. :26510–44727
 ▶  Παράρτημα Κρήτης, Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09, Ηράκλειο Κρήτης τηλ.: 2810–361040

Εναλλακτικά αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση voucher600@kekgsevee.gr  
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