
 

 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗΛΕΚΑΣΑΡΣΙΗ  

Το ΚΕΚ Αναπτυξιακισ Επιμελθτθρίου Κορινκίασ ενθμερϊνει πωσ ςτο πλαίςιο τησ 

πρόςκληςησ του Τπουργείου Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Τποθζςεων (ΑΔΑ: Ψ2246ΜΣΛΚ-ΞΙΩ) 

με αρ. 2/2020 για το πρόγραμμα ςτήριξησ επιςτημόνων - Ελεφθερων Επαγγελματιϊν, 

πληττόμενων από τον COVID-19 ςυνεργάηεται με το εγκεκριμζνο Ο.Σ.Τ.Κ.  ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ AE 

και τα αντικείμενα κατάρτιςθσ ςτα οποία προτίκεται να παρζχει υπθρεςίεσ τθλεκατάρτιςθσ, 

προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ οι ενδιαφερόμενοι ωφελοφμενοι τθσ Δράςθσ είναι τα ζξθσ: 

1. Προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων (GDPR/DPO) 

 o Προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων (GDPR/DPO) (Γενικζσ διατάξεισ, Ευρωπαϊκό και 

Εκνικό νομικό πλαίςιο/Αρχζσ επεξεργαςίασ δεδομζνων/Υπεφκυνοι επεξεργαςίασ και 

Εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία/Μεταφορά προςωπικϊν δεδομζνων ςε τρίτεσ χϊρεσ/διεκνείσ 

οργανιςμοφσ/Ανεξάρτθτεσ αρχζσ επίβλεψθσ/Ειδικζσ περιπτϊςεισ επεξεργαςίασ /Ηγεςία 

ςυμμόρφωςθ και πρότυπα 

 o Βαςικζσ Ζννοιεσ Αςφάλειασ Συςτθμάτων Πλθροφορικισ  

o Παρουςίαςθ και ανάλυςθ Βαςικϊν Θεμάτων Δικτφων  

o Αςφάλεια Συςτθμάτων Πλθροφορικισ, παραδείγματα και εφαρμογζσ  

o Αυκεντικοποίθςθ& Κρυπτογράφθςθ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ  

o Αςφάλεια Εφαρμογϊν, Συςτθμάτων & Δεδομζνων  

o Διαδικτυακι ςυνεργαςία.  

2. Δθμόςιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί  

o Ψθφιακι Υπογραφι, ζκδοςθ, διαδικαςίεσ και αςφάλεια 

 o Νομοκεςία Δθμοςίων Συμβάςεων, Βαςικοί Οριςμοί Του Ν. 4412/2016  

o Σθμαντικζσ Πλευρζσ Και Καινοτομίεσ Του Ν. 4412/2016 

 o Ανάκεςθ Δθμοςίων Ζργων, Εκτζλεςθ Δθμοςίων Ζργων  

o Ζννομθ Προςταςία Κατά Τθ Σφναψθ Δθμοςίων Συμβάςεων  

o Ηλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί, Προετοιμαςία για τθ Διαδικαςία Υποβολισ Ηλεκτρονικϊν 

Προςφορϊν  

o Τρόποσ Και Διαδικαςία Υποβολισ Ηλεκτρονικϊν Προςφορϊν  

o Διαχείριςθ Εκτζλεςθσ Ζργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριςθ Κόςτουσ  



 

 

o Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου, Σχζδιο Υγείασ Και Αςφάλειασ, Μθτρϊο Ζργου.  

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικζσ Συναλλαγζσ με ςφγχρονα λογιςμικά και εργαλεία  

o Η εξζλιξη του ηλεκτρονικοφ εμπορίου ςτο Ίντερνετ  

o Εργαλεία επεξεργαςίασ εικόνασ και βίντεο  

o Εργαλεία ανάπτυξησ υςτημάτων Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου (E-shop)  

o Η ζννοια του Search Engine Optimization  

o Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ  

o Βαςικζσ αρχζσ τησ αςφάλειασ προςωπικϊν δεδομζνων και τησ αςφάλειασ των 

ηλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν  

o Σο νομοθετικό πλαίςιο ςτην περίπτωςη του ηλεκτρονικοφ εμπορίου.  

4. Βαςικζσ Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςε λογιςμικά τθσ  πλζον πρόςφατθσ περιόδου  

o Χρήςη H/Y και Διαχείριςη Αρχείων o Επεξεργαςία κειμζνου 

 o Τπολογιςτικά Φφλλα o Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

o Παρουςιάςεισ  

o Βάςεισ Δεδομζνων  

5. Σφγχρονεσ ψθφιακζσ εφαρμογζσ/ Ψθφιακι υπογραφι - Ψθφιακά πιςτοποιθτικά - 

Ψθφιακι ανταπόκριςθ με το δθμόςιο/ Τθλεργαςία & Τθλεδιάςκεψθ  

o Βαςικζσ λειτουργίεσ ςφγχρονων Ψηφιακϊν Εφαρμογϊν Σ.Π.Ε.  

o Απόκτηςη ψηφιακήσ υπογραφήσ - ψηφιακά πιςτοποιητικά - ψηφιακή ανταπόκριςη με το 

δημόςιο  

o Σεχνικζσ για την ορθή διαχείριςη χρόνου  

o Ηλεκτρονική οργάνωςη γραφείου με ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ 

 o Η ζννοια τησ τηλεργαςίασ o Παρουςίαςη Λειτουργιϊν υςτημάτων Σηλεργαςίασ & 

Σηλεδιάςκεψησ 

6. Τεχνικόσ προγραμματιςμοφ ζξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS) 



 

 

 o Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικϊν και άλλων ζργων υποδομισ o Νομοκεςία και πρότυπα για 

τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ o Δθμιουργία "πράςινου προφίλ" 

 o Εφρεςθ πόρων χρθματοδότθςθσ για περιβαλλοντικά ζργα  

o Τεχνικζσ και τεχνολογίεσ ανακφκλωςθσ ειδικϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν  

o Κίνθτρα επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ αποβλιτων με νζεσ τεχνολογίεσ  

o Σθμαςία του ΒΙΜ για τθ μελζτθ και καταςκευι τεχνικϊν ζργων  

o Το ΒΙΜ ωσ εργαλείο για τουσ εργολιπτεσ-καταςκευαςτζσ  

o Το BIM ωσ εργαλείο για υπεργολάβουσ προμθκευτζσ  

o Παρουςίαςθ του REVIT ωσ εφαρμογι του ΒΙΜ  

o Αρχζσ δικτφων επικοινωνιϊν, Διαλειτουργικότθτα  

o Συςτιματα “ζξυπνων” εφαρμογϊν o Σφςτθμα διαχείριςθσ κτιρίου – BMS 

 7. Διαχείριςθ ζργων & Διαδικτυακι Συνεργαςία o Χριςθ ΗΥ& Διαχείριςθ Αρχείων 

 o Υπθρεςίεσ Διαδικτφου o Αςφάλεια Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων  

o Διαδικτυακι Συνεργαςία o Προγραμματιςμόσ ζργου Εργαλεία διαχείριςθσ ζργων, 

Δθμιουργία ζργου, Εργαςίεσ/δραςτθριότθτεσ (tasks), Πόροι και κόςτθ  

o Υπολογιςτικά Φφλλα, Χρθματοοικονομικι Χριςθ (Μορφοποίθςθ, Τφποι και Συναρτιςεισ, 

Γραφιματα, Ανάλυςθ, Επικφρωςθ και Ζλεγχοσ, Βελτίωςθ Παραγωγικότθτασ, Συνεργατικι 

Επεξεργαςία) o Πρακτικζσ DEVOPS  

8. Σφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ςε ψθφιακό περιβάλλον  

o Το Θεωρθτικό πλαίςιο - Οι Αρχζσ και οι Ομάδεσ Στόχοι  

o Ανάλυςθ αναγκϊν & Σχεδιαςμόσ προγραμμάτων  

o Εκπαιδευτικζσ Μζκοδοι και Τεχνικζσ o Ψθφιακά Εκπαιδευτικά Μζςα και Υποδομζσ o 

Χριςθ Καινοτόμων Εργαλείων και Σφγχρονων Τεχνολογιϊν  



 

 

o Χριςθ ΗΥ & Διαχείριςθ Αρχείων  

o Υπθρεςίεσ Διαδικτφου 

 o Αςφάλεια Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων  

o Διαδικτυακι Συνεργαςία 

o Πλθροφορικόσ Γραμματιςμόσ o ΤΠΕ ςτθν Εκπαίδευςθ  

9. Μζτρα πρόλθψθσ και ελζγχου λοιμϊξεων που ςχετίηονται με χϊρουσ παροχισ 

φροντίδασ υγείασ  

o Επικαιροποίθςθ των γνϊςεων που αφοροφν τισ λοιμϊξεισ ςε Μονάδεσ Υγείασ, τα δίκτυα 

επιτιρθςθσ και ελζγχου αυτϊν, τουσ τρόπουσ εξάπλωςθσ αναδυομζνων ι/και 

νεοεμφανιηομζνων λοιμωδϊν νοςθμάτων και τθ ςχζςθ τουσ με τθ Δθμόςια Υγεία. 

 o Μικροβιακι αντοχι και πολυανκεκτικότθτα των μικροβίων, νεότερεσ διαγνωςτικζσ 

μζκοδοι διερεφνθςθσ αυτϊν. Ορκολογικι χριςθ των αντιβιοτικϊν ςτο χϊρο των Μονάδων 

Υγείασ και ςτθν κοινότθτα και θ επίδραςθ τθσ ςτθν αφξθςθ των λοιμϊξεων.  

o Κυριότεροι τφποι λοιμϊξεων ςτισ Μονάδεσ Υγείασ και κατανομι αυτϊν ανάλογα με το 

χϊρο νοςθλείασ, τισ ειδικζσ ομάδεσ αςκενϊν ι τθν υποκείμενθ νόςο.  

o Πλθροφόρθςθ και κατανόθςθ του νομικοφ πλαιςίου για το ρόλο, τισ αρμοδιότθτεσ και τθ 

λειτουργία τθσ Επιτροπισ Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων. 

o Τα μζτρα πρόλθψθσ των Λοιμϊξεων και τα εργαλεία ςυμμόρφωςθσ των επαγγελματιϊν 

υγείασ, ςε όλο το εφροσ του περιβάλλοντοσ των Μονάδων Υγείασ. 

 o Η επίπτωςθ των Λοιμϊξεων ςτισ Μονάδεσ Υγείασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

φροντίδασ υγείασ και ςτο οικονομικό κόςτοσ.  

10.Χριςθ τεχνικϊν και εργαλείων προϊκθςθσ μζςα από τθ χριςθ μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (SocialMediaMarketing) με ςφγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογζσ  

o Ανάλυςθ και παρουςίαςθ επιχειρθματικϊν μοντζλων ιςτοςελίδων 



 

 

 o SWOT, Ανάλυςθ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ o Περιγραφι ζρευνασ αγοράσ 

και τα ςτάδια υλοποίθςθσ  

o Τρόποι προβολισ μίασ ιςτοςελίδασ μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου πλάνου marketing 

 o Προχποκζςεισ επιτυχίασ μζςα από τθν χριςθ Social Media Marketing  

o Παρουςίαςθ και ανάλυςθ του τρόπου αφξθςθσ των Followers ςτα social media  

o Ανάλυςθ ενόσ τακτικοφ πλάνου επικοινωνίασ μζςα από τα Social Media  

o Mobile εφαρμογζσ 


