
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1. Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (GDPR/DPO) 
o Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (GDPR/DPO) (Γεληθέο δηαηάμεηο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ 

λνκηθφ πιαίζην/Αξρέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ/Υπεχζπλνη επεμεξγαζίαο θαη Δθηεινχληεο 

ηελ επεμεξγαζία/Μεηαθνξά πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο/δηεζλείο 

νξγαληζκνχο/Αλεμάξηεηεο αξρέο επίβιεςεο/Δηδηθέο πεξηπηψζεηο επεμεξγαζίαο /Ηγεζία 

ζπκκφξθσζε θαη πξφηππα 

o Βαζηθέο Έλλνηεο Αζθάιεηαο Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 

o Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε Βαζηθψλ Θεκάησλ Γηθηχσλ 

o Αζθάιεηα Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο 

o Απζεληηθνπνίεζε & Κξππηνγξάθεζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

o Αζθάιεηα Δθαξκνγψλ, Σπζηεκάησλ & Γεδνκέλσλ 

o Γηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία. 

 

2. Δεκόζηνη Ηιεθηξνληθνί Δηαγσληζκνί 
o Χεθηαθή Υπνγξαθή, έθδνζε, δηαδηθαζίεο θαη αζθάιεηα 

o Ννκνζεζία Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, Βαζηθνί Οξηζκνί Τνπ Ν. 4412/2016 

o Σεκαληηθέο Πιεπξέο Καη Καηλνηνκίεο Τνπ Ν. 4412/2016 

o Αλάζεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ, Δθηέιεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ 

o Έλλνκε Πξνζηαζία Καηά Τε Σχλαςε Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 
o Ηιεθηξνληθνί Γηαγσληζκνί, Πξνεηνηκαζία γηα ηε Γηαδηθαζία Υπνβνιήο Ηιεθηξνληθψλ 

Πξνζθνξψλ 

o Τξφπνο Καη Γηαδηθαζία Υπνβνιήο Ηιεθηξνληθψλ Πξνζθνξψλ 

o Γηαρείξηζε Δθηέιεζεο Έξγνπ, Φξνλνδηάγξακκα, Γηαρείξηζε Κφζηνπο 

o Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ, Σρέδην Υγείαο Καη Αζθάιεηαο, Μεηξψν Έξγνπ. 

 
3. Ηιεθηξνληθό Εκπόξην-Ηιεθηξνληθέο  Σπλαιιαγέο  κε  ζύγρξνλα  ινγηζκηθά  θαη  

εξγαιεία 
o Η εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζην Ίληεξλεη 

o Δξγαιεία επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη βίληεν 

o Δξγαιεία αλάπηπμεο Σπζηεκάησλ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (E-shop) 

o Η έλλνηα ηνπ Search Engine Optimization 

o Ηιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 
o Βαζηθέο αξρέο ηεο αζθάιεηαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ 

o Τν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 
4. Βαζηθέο Ψεθηαθέο Δεμηόηεηεο ζε ινγηζκηθά ηεο πιένλ πξόζθαηεο πεξηόδνπ 
o Φξήζε H/Y θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ 

o Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ 

o Υπνινγηζηηθά Φχιια 

o Γηαδίθηπν - Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

o Παξνπζηάζεηο 

o Βάζεηο Γεδνκέλσλ 



5. Σύγρξνλεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο/ Ψεθηαθή ππνγξαθή - Ψεθηαθά πηζηνπνηεηηθά - 
Ψεθηαθή αληαπόθξηζε κε ην δεκόζην/ Τειεξγαζία & Τειεδηάζθεςε 

o Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζχγρξνλσλ Χεθηαθψλ Δθαξκνγψλ Τ.Π.Δ. 
o Απφθηεζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο - ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά - ςεθηαθή αληαπφθξηζε κε ην 

δεκφζην 

o Τερληθέο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ρξφλνπ 

o Ηιεθηξνληθή νξγάλσζε γξαθείνπ κε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο 

o Η έλλνηα ηεο ηειεξγαζίαο 

o Παξνπζίαζε Λεηηνπξγηψλ Σπζηεκάησλ Τειεξγαζίαο & Τειεδηάζθεςεο 

 
6. Τερληθόο πξνγξακκαηηζκνύ έμππλσλ θηηξίσλ (SMART BUILDINGS) 
o Πεξηβαιινληηθνί φξνη ηερληθψλ θαη άιισλ έξγσλ ππνδνκήο 

o Ννκνζεζία θαη πξφηππα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

o Γεκηνπξγία "πξάζηλνπ πξνθίι" 

o Δχξεζε πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα πεξηβαιινληηθά έξγα 

o Τερληθέο θαη ηερλνινγίεο αλαθχθισζεο εηδηθψλ αλαθπθιψζηκσλ  πιηθψλ 

o Κίλεηξα επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο απνβιήησλ κε λέεο ηερλνινγίεο 

o Σεκαζία ηνπ ΒΙΜ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ 

o Τν ΒΙΜ σο εξγαιείν γηα ηνπο εξγνιήπηεο-θαηαζθεπαζηέο 

o Τν BIM σο εξγαιείν γηα ππεξγνιάβνπο πξνκεζεπηέο 

o Παξνπζίαζε ηνπ REVIT σο εθαξκνγή ηνπ ΒΙΜ 

o Αξρέο δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

o Σπζηήκαηα “έμππλσλ” εθαξκνγψλ 

o Σχζηεκα δηαρείξηζεο θηηξίνπ – BMS 

 
7. Δηαρείξηζε έξγσλ & Δηαδηθηπαθή Σπλεξγαζία 
o Φξήζε ΗΥ& Γηαρείξηζε Αξρείσλ 

o Υπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 

o Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ 

o Γηαδηθηπαθή Σπλεξγαζία 

o Πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ Δξγαιεία δηαρείξηζεο έξγσλ, Γεκηνπξγία έξγνπ, 
Δξγαζίεο/δξαζηεξηφηεηεο (tasks), Πφξνη θαη θφζηε 

o Υπνινγηζηηθά Φχιια, Φξεκαηννηθνλνκηθή Φξήζε (Μνξθνπνίεζε, Τχπνη θαη Σπλαξηήζεηο, 

Γξαθήκαηα, Αλάιπζε, Δπηθχξσζε θαη Έιεγρνο, Βειηίσζε Παξαγσγηθφηεηαο, Σπλεξγαηηθή 
Δπεμεξγαζία) 

o Πξαθηηθέο DEVOPS 

 

 
8. Σύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ 
o Τν Θεσξεηηθφ πιαίζην - Οη Αξρέο θαη νη Οκάδεο Σηφρνη 

o Αλάιπζε αλαγθψλ & Σρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ 

o Δθπαηδεπηηθέο Μέζνδνη θαη Τερληθέο 

o Χεθηαθά Δθπαηδεπηηθά Μέζα θαη Υπνδνκέο 

o Φξήζε Καηλνηφκσλ Δξγαιείσλ θαη Σχγρξνλσλ Τερλνινγηψλ 

o Φξήζε ΗΥ & Γηαρείξηζε Αξρείσλ 

o Υπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ 

o Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ 



o Γηαδηθηπαθή Σπλεξγαζία 

o Πιεξνθνξηθφο Γξακκαηηζκφο 

o ΤΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

9. Μέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ινηκώμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ρώξνπο παξνρήο 
θξνληίδαο πγείαο 

o Δπηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ινηκψμεηο ζε Μνλάδεο Υγείαο, ηα δίθηπα 
επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ απηψλ, ηνπο ηξφπνπο εμάπισζεο αλαδπνκέλσλ ή/θαη 

λενεκθαληδνκέλσλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε Γεκφζηα Υγεία. 

o Μηθξνβηαθή αληνρή θαη πνιπαλζεθηηθφηεηα ησλ κηθξνβίσλ, λεφηεξεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη 

δηεξεχλεζεο απηψλ. Οξζνινγηθή ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ ζην ρψξν ησλ Μνλάδσλ Υγείαο θαη 
ζηελ θνηλφηεηα θαη ε επίδξαζε ηεο ζηελ αχμεζε ησλ ινηκψμεσλ. 

o Κπξηφηεξνη ηχπνη ινηκψμεσλ ζηηο Μνλάδεο Υγείαο θαη θαηαλνκή απηψλ αλάινγα κε ην ρψξν 
λνζειείαο, ηηο εηδηθέο νκάδεο αζζελψλ ή ηελ ππνθείκελε λφζν. 

o Πιεξνθφξεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ξφιν, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε 
ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ. 

o Τα κέηξα πξφιεςεο ησλ Λνηκψμεσλ θαη ηα εξγαιεία ζπκκφξθσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ 
πγείαο, ζε φιν ην εχξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Μνλάδσλ Υγείαο. 

o Η επίπησζε ησλ Λνηκψμεσλ ζηηο Μνλάδεο Υγείαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 
θξνληίδαο πγείαο θαη ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο. 

 
 

10. Χξήζε ηερληθώλ θαη εξγαιείσλ πξνώζεζεο κέζα από ηε ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο (Social Media Marketing) κε ζύγρξνλα εξγαιεία θαη Mobile εθαξκνγέο 

o Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ηζηνζειίδσλ 

o SWOT, Αλάιπζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

o Πεξηγξαθή έξεπλαο αγνξάο θαη ηα ζηάδηα πινπνίεζεο 

o Τξφπνη πξνβνιήο κίαο ηζηνζειίδαο κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ marketing 

o Πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο κέζα απφ ηελ ρξήζε Social Media Marketing 

o Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ αχμεζεο ησλ Followers ζηα social media 

o Αλάιπζε ελφο ηαθηηθνχ πιάλνπ επηθνηλσλίαο κέζα απφ ηα Social Media 

o Mobile εθαξκνγέο 

 


