ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί με
τη λήψη του e-mail από τον πάροχο (ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ) στο οποίο δηλώνει ότι το
voucher είναι ενεργό και παρέχει πληροφορίες για την πλατφόρμα
τηλεκατάρτισης και τους κωδικούς εισόδου σε αυτήν.
ΔEN απαιτείται κάποια επιπρόσθετη ενέργεια για την ενεργοποίηση από τον
ωφελούμενο μετά την λήψη του e-mail.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με την απόφαση 350/2020 του ΦΕΚ Β' 1418/15-04-2020 του Υπουργείου
Οικονομικών
σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας πληρωμής
ωφελουμένων για τη συμμετοχή στη δράση «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με
πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται
στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το
Υπουργείο Οικονομικών» ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ, οι πληρωμές των ωφελουμένων
θα γίνουν ως εξής:
α) Για την πρώτη δόση ύψους 400 €
Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται
προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400 €.
*
Όσες
επιταγές
κατάρτισης
ενεργοποιήθηκαν
μέσω
της
εφαρμογής www.elearning.yeka.gr έως και 12/4/2020 και ώρα 23:59, θα
πληρωθούν από 16 έως την 17/4/2020.

*
Όσες
επιταγές
κατάρτισης
ενεργοποιηθούν
μέσω
εφαρμογής www.elearning.yeka.gr από 13/4/2020 έως
16/4/2020,
πληρωθούν από 24 έως την 27/4/2020.

της
θα

*
Όσες
επιταγές
κατάρτισης
ενεργοποιηθούν
μέσω
της
εφαρμογής www.elearning.yeka.gr από 17/4/2020 έως 25/4/2020, θα
πληρωθούν από 4 έως την 7/5/2020
β) Για την δεύτερη δόση ύψους 200 €
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η
δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200 €, ως εξής:
* Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην
εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης
φυσικού αντικειμένου από 4/5/2020 έως 10/5/2020, οι αντίστοιχες
πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 19/5/2020.
* Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην
εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης
φυσικού αντικειμένου από 1/6/2020 έως 5/6/2020, οι αντίστοιχες
πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως την 18/6/2020.
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