
ΣΟ ΚΕΚ ΠΟΤΔΗ ΠΡΟΣΡΕΠΕΙ (Μένουμε πίτι) &                                                                              

ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΙ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

Άμεςθ  Υλοποίθςθ  του προγράμματοσ  τθλεκατάρτιςθσ  για τουσ 180.390 επιςτιμονεσ. 

Τπογράφθκε και αναρτικθκε θ δθμόςια πρόςκλθςθ για το ειδικό πρόγραμμα τθλεκατάρτιςθσ  με 

πιςτοποίθςθ για τουσ πλθττόμενουσ από τον κορονοϊό, επιςτθμονικοφσ κλάδουσ τθσ χϊρασ.                                                                            

 ► Πρόκειται  για μία δράςθ που είχε εξαγγείλει και υλοποιεί το Τπουργείο Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων,    ςτθν οποία εντάςςονται  οι 6 βαςικοί επιςτθμονικοί κλάδοι: μθχανικοί 

κάκε ειδικότθτασ, οικονομολόγοι/λογιςτζσ ανεξαρτιτωσ τάξεωσ, δικθγόροι (αςκοφμενοι δικθγόροι                         

και ςυμβολαιογράφοι) ελεφκεροι επαγγελματίεσ ι με ζμμιςκθ εντολι, ιατροί κάκε                                   

ειδικότθτασ, εκπαιδευτικοί και ερευνθτζσ), όπωσ ορίηονται βάςει ΚΑΔ κφριασ                                                        

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ από το Τπουργείο Οικονομικϊν.                                                                                                                                         

► Σο πρόγραμμα αφορά 180.390 επιςτιμονεσ - ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και κα υλοποιθκεί με το 

ςφςτθμα τθσ επιταγισ κατάρτιςθσ, που περιλαμβάνει παρακολοφκθςθ προγράμματοσ 100 

διδακτικϊν ωρϊν και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων από ειδικά διαπιςτευμζνουσ φορείσ 

πιςτοποίθςθσ.                                                                                                                                                                                  

► Οι επιςτιμονεσ - δικαιοφχοι του προγράμματοσ  μποροφν να επιλζξουν ζνα από τα 10 

προςφερόμενα ςφγχρονα αντικείμενα κατάρτιςθσ, τα οποία κα βοθκιςουν άμεςα ςτον 

εκςυγχρονιςμό των δεξιοτιτων και των γνϊςεων τουσ ςτο ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο ψθφιακό 

περιβάλλον.                                                                                                                                                                                

► Ειδικότερα τα 10 αντικείμενα κατάρτιςθσ ςε κεματικοφσ τίτλουσ είναι τα εξισ :                                                                                   

1. Προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων (GDPR/DPO)  2. Δθμόςιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί  3. 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικζσ υναλλαγζσ, με ςφγχρονα λογιςμικά και εργαλεία  4. Βαςικζσ 

Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ, ςε λογιςμικά τθσ πλζον πρόςφατθσ ζκδοςθσ  5. φγχρονεσ ψθφιακζσ 

εφαρμογζσ/ Ψθφιακι υπογραφι - Ψθφιακά πιςτοποιθτικά - Ψθφιακι ανταπόκριςθ με το δθμόςιο/ 

Σθλεργαςία & Σθλεδιάςκεψθ  6. Σεχνικόσ προγραμματιςμοφ ζξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)                 

7. Διαχείριςθ ζργων (Financial  Spreadsheets / Xρθματοοικονομικι χριςθ/ Πρακτικζσ DEVOPS) & 

Διαδικτυακι υνεργαςία  8. φγχρονεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ςε ψθφιακό περιβάλλον  9. Μζτρα 

πρόλθψθσ και ελζγχου λοιμϊξεων που ςχετίηονται με χϊρουσ παροχισ φροντίδασ υγείασ  10. Χριςθ 

τεχνικϊν και εργαλείων προϊκθςθσ μζςα από τθ χριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ                           

(Social Media Marketing), μεςφγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογζσ.                                                                                                                                                                    

► Η παρακολοφκθςθ εξ’ αποςτάςεωσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ πραγματοποιείται ςε 

οποιονδιποτε χρόνο  &  χϊρο επικυμείτε μζςα από τθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα που παρζχεται, 

ενϊ  υπάρχει  και  θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ. 

Τισ υπθρεςίεσ επιςτθμονικισ τθλεκατάρτιςθσ  κα παρζχει  &  ο Φορζασ  μασ  ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ  Κζντρο 

Δια Βίου Μάκθςθσ 2, ςυμμετζχοντασ ςτο Μθτρώο Παρόχων τθσ Δράςθσ. 

Οι δικαιοφχοι κα λάβουν επίδομα φψουσ 600 ευρϊ, το οποίο είναι αφορολόγθτο, ακατάςχετο και 

δεν ςυμψθφίηετε. Σο επιςτθμονικό επίδομα κα καταβλθκεί ςε δφο δόςεισ: 400 €, ωσ προκαταβολι, 

με τθν ενεργοποίθςθ τθσ επιταγισ, θ οποία κα καταβάλλεται από τθν Μεγάλθ Σρίτθ  14 Απριλίου και 

μετά, ενϊ με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ κα καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200 €. 

Η προκεςμία εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα αρχίηει τθν                                               

Πζμπτθ   9    Απριλίου     και     λιγει     τθν   Πζμπτθ      16   Απριλίου (23:59). 

 

 



Καλοφμε τουσ Επιςτιμονεσ 

 Να αξιοποιιςουν  ζνα  από τα προγράμματα  τθλεκατάρτιςθσ 

 Να επιλζξουν ωσ Φορζα Κατάρτιςθσ το  KEK  ΣΠΟΥΔΗ Κ.Δ.Β.Μ.2   

ΔΗΛΩΣΕ TH YMMETOXH Α Ω  ΕΞΗ : 

    υμπλθρϊςτε και υποβάλλετε αίτθςθ, από 9  ζωσ  16 Απριλίου 2020 (23:59), ςε 

θλεκτρονικι μορφι, μζςω διαδικτφου, κάνοντασ χριςθ των κωδικών taxisnet που 

διακζτετε, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΔ ΕΠΑ ΤΠΕΚΤΠ (https://epiteliki-ergasias.gov.gr) & ςτο 

Π.. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ). 

    υμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (IBAN, Σράπεηα), που κα 

καταβλθκεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα 

τθλεκατάρτιςθσ  και  ςτο οποίον  κα πρζπει να αναφζρεςτε ωσ πρϊτοσ/θ  δικαιοφχοσ. 

    Επιβεβαιϊςτε τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςασ και ςυμπλθρϊςτε υποχρεωτικά τθ 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) 

    Επιλζξτε το αντικείμενο κατάρτιςθσ  (ΕΝΑ) που επικυμείτε μεταξφ των δζκα 

προτεινόμενων αντικειμζνων 

    Εκτυπϊςτε ι  αποκθκεφςτε (.pdf) το αποδεικτικό υποβολισ τθσ αίτθςισ ςασ, το οποίο 

αναγράφει τον «Κωδικό Αρικμό Τποβολισ Αίτθςθσ υμμετοχισ» (ΚΑΤΑ), κακϊσ και τθν 

ακριβι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ τθσ. 

τθ ςυνζχεια  ςτείλτε τον ςτο ΚΕΚ ΠΟΤΔΗ ΚΕΔΒΜ2, (info@kekspoudi.gr) 

τθ διάκεςι ςασ για όποιεσ διευκρινίςεισ   

 

Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ  ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΜΕ ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΘΑΝΑΗ  ΚΛΑΒΟ                                                                                                                                         

(Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ ΚΕΚ  ΠΟΤΔΗ) 

Πρόςκετα ςτοιχεία επικοινωνίασ: 

ΚΕΚ  ΣΠΟΥΔΗ ΚΔΒΜ 2                                                                                                                                         

Αιςχφλου 40, ΛΙΒΑΔΕΙΑ                                                                                                                                     

Τθλ.22610-25550 -  ΚΙΝ. : 6948509741 & 6948509742                                                                                                                         

www.kekspoudi.gr   
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