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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α

(Έναρξη υποβολής 09/04/2020 έως 16/04/2020 και ώρα 23:59)

ΒΗΜΑ 1
Θα κάνετε εισαγωγή με τους κωδικούς TAXIS στην Ιστοσελίδα του έργου:

https://elearning.yeka.gr
Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
* ΑΦΜ
* K.A.Δ
* Επώνυμο
* Όνομα
* Όνομα Πατέρα
* Όνομα Μητέρας
* Ημερομηνία Γέννησης

...

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
* Οδός - Αριθμός
* Ταχ. κώδικας
* Πόλη
* Αριθμός Σταθερού Τηλεφώνου
* Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου
* e-mail
* ΙΒΑΝ
* ΤΡΑΠΕΖΑ
* Δηλώνω ότι επιθυμώ να παρακολουθήσω το παρακάτω Αντικείμενο Κατάρτισης

Αντικείμενο 1
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Αντικείμενο 2
Αντικείμενο 3
Έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης.
Έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλω θα τύχουν επεξεργασίας και
αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στη συνέχεια θα πρέπει η αίτηση να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας γιατί πρέπει να
αποσταλεί σε εμάς (θα υπάρχει αντίστοιχο κουμπί)

ΒΗΜΑ 2
Θα πρέπει να αποστείλετε στον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ E-SCHOOL ένα τυποποιημένο email,
έχοντας επισυνάψει το παραπάνω αρχείο στη διεύθυνση:

info@e-sl.gr
Το email θα πρέπει να αναφέρει τα εξής (κάνετε αντιγραφή-επικόλληση από εδώ):
Με το παρόν, σας ενημερώνω ότι έχω επιλέξει τον φορέα σας, προκειμένου να καταρτιστώ
με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ).
Προς επιβεβαίωση, σας προωθώ συνημμένα την εκτύπωση του συστήματος με τα κάτωθι
στοιχεία:
• Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
• Τα στοιχεία επικοινωνίας.
• ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας.
• Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης.
• Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν
επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με αρ. 2/2020
Πρόσκλησης.
Με το παρόν, επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και παρακαλώ για τις
δικές σας ενέργειες σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher και την έναρξη του
Προγράμματος Κατάρτισης.

ΤΕΛΟΣ
Τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε εμείς. Θα σας στείλουμε τυποποιημένο email επιβεβαίωσης
που θα περιέχει τους κωδικούς της πλατφόρμας και στοιχεία επικοινωνίας για οποιοδήποτε
πρόβλημα έχετε.
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