
Εισέρχεστε στην σελίδα του Υπουργείου Εργασίας για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με τη διαδικασία Α 

 

https://elearning.yeka.gr/ 
 

• Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και σε λιγότερο από 10 λεπτά θα έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της 

ηλεκτρονικής αίτησης σας (διαδικασία Α). 

 

• ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει στην συνέχεια να ενεργοποιήσουμε την επιταγή σας (για να ξεκινήσει το πρόγραμμα) για αυτό 

θα πρέπει να παρακολουθείτε το email  σας και να απαντήσετε σε αυτό που θα σας στείλουμε. 

 

• Μην διστάσετε να μας καλέσετε στο 2592023230 για κάθε ερώτηση σας. 

 

ΒΗΜΑ 1ο  

• Πατάτε στο  Είσοδος με TaxisNet  

 

https://elearning.yeka.gr/


ΒΗΜΑ 2ο  

• Συμπληρώνεται το username και το password και στην συνέχεια πατάτε Είσοδος ) 

 

ΒΗΜΑ 3ο  

• Πατάτε στο  Εξουσιοδότηση  

 



ΒΗΜΑ 4ο  
• Στο πάνω μέρος της οθόνης πηγαίνετε Αιτήσεις Ωφελούμενων Τηλεκατάρτισης (Διαδικασία Α) και πατάτε  στο  Εισαγωγή ) 

 

ΒΗΜΑ 5ο  

• Πατάτε στο πλαίσιο (1) και επιλέγετε Αίτηση Συμμετοχής Ωφελούμενου Τηλεκατάρτισης (Διαδικασία Α) και στην συνέχεια 

πατάτε  στο  Εισαγωγή ) 

 



ΒΗΜΑ 6ο  

• Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας  στα κελιά με τα κόκκινα γράμματα, επιλέγετε 1 αντικείμενο κατάρτισης,  βάζετε τικ στο Έλαβα γνώση 

των όρων και στα προσωπικά δεδομένα. 

• Στην συνέχεια ελέγχετε εκ νέου τα στοιχεία που συμπληρώσατε (προσοχή στο IBAN) και πατάτε το κουμπί υποβολή. 

 



ΒΗΜΑ 7ο  

• Η αίτηση σας έχει υποβληθεί, πατάτε στο κουμπί Εκτύπωση 

 

 

ΒΗΜΑ 8ο  

• Ανοίγει νέο παράθυρο, πατάτε στο εικονίδιο Εκτυπωτή πάνω και αριστερά 

 

 

ΒΗΜΑ 9ο   

• Στο μενού προορισμός επιλέγετε Αποθήκευση ως Pdf και πατάτε τέρμα κάτω Απόθηκευση. 

 



ΒΗΜΑ 10ο 

• Επιλέγετε εσείς τον φάκελο στον υπολογιστή σας που θα αποθηκεύσετε το αρχείο σας.  

• Σας προτείνουμε να το ονομάσετε (για εύκολη εύρεση) : ΚΑΥΑΣ_Α_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΒΗΜΑ 11ο  (Το βήμα 11 το υλοποιείτε μόνο αν δεν έχετε ήδη συμπληρώσει τη Φόρμα Διαδικασίας Α μέσα από την ιστοσελίδα μας) 

Συμπληρώνετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας για να μπορέσουμε να σας στείλουμε ένα email που απαιτεί το Υπουργείο. 

Το email απάντησης σας θα μας το στείλετε για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την επιταγή σας. 

Για να ανοίξετε την Φόρμα πατήστε: εδώ 

ή εναλλακτικά συμπληρώστε την από την Σελίδα μας :  https://www.korifi.net/kdvm/voucher_epistimonon_2020/ 

Πατώντας πάνω στο: Φόρμα Διαδικασίας Α (Κοιτάξτε την εικόνα που ακολουθεί) 

 

https://forms.gle/LmNarjGeM3upu4BP9
https://www.korifi.net/kdvm/voucher_epistimonon_2020/

