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ΘΕΜΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών 
πληττόμενους από τον  COVID-19 για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Ο φορέας μας «ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ », πιστοποιημένο Κέντρο Δια 

Βίου Μάθησης 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) από τον ΕΟΠΠΕΠ, υλοποιεί τα επιδοτούμενα προγράμματα 

στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενους από τον  COVID-19, για την 

αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον 

αντίστοιχο κλάδο, με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. 

Για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων επιθυμούμε  τη συνδρομή σας στη 
συγκέντρωση επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών, που ανήκουν στους επιλέξιμους 
κλάδους / επαγγέλματα (επισυνάπτονται αναλυτικά οι ΚΑΔ): 

• Δικηγόροι (επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή) 

• Ιατροί (όλων των ειδικοτήτων ) και νοσηλευτικό προσωπικό 

• Οδοντίατροι 

• Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες 

• Οικονομολόγοι /Λογιστές 

• Εκπαιδευτικοί 

• Ερευνητές 
 

Οι επιστήμονες - δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να επιλέξουν 1 από τα 10 
παρακάτω σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης:  

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)  

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί  

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και 

εργαλεία 

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης 

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - 

Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία / Τηλεδιάσκεψη 

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS) 

7. Διαχείριση έργων  (Financial Spreadsheets/ Xρηματοοικονομική χρήση/ Πρακτικές 

DEVOPS) / Διαδικτυακή Συνεργασία  

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον 

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής 

φροντίδας υγείας 

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης  (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές. 
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Σημαντική παράμετρος του προγράμματος είναι η παροχή Πιστοποίησης των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, χωρίς 

φυσικά την οικονομική επιβάρυνση για τον δικαιούχο. 

Κάθε ωφελούμενος: α) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης δικαιούται να 

λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€, β) με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος κατάρτισης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις υπηρεσίες πιστοποίησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 

200€. 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής γίνεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) 

με 2 εναλλακτικές διαδικασίες: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α: Από τον ίδιο τον ωφελούμενο, από 9/4/2020 έως 16/4/2020 και ώρα 23:59. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β: Από τον πάροχο κατάρτισης μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης, από 

9/4/2020 έως 20/4/2020 και ώρα 15:00  (επισυνάπτονται σχετικά αρχεία). 

Στο Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΝΟΔΟΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους 

γύρω μας, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά και ηλεκτρονικά μέσα για την διεκπεραίωση των 

εργασιών μας.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέσω της 

ιστοσελίδας μας αλλά και να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους ηλεκτρονικά στο 

anodos.kek@gmail.com. 
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