
 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Πν Πιζηοποιημένο Κένηπο Δια Βίος Μάθηζηρ 2 «Η ΓΠΙΜΟΡΦΩΗ», ζα πινπνηήζεη 

σο αλαγλσξηζκέλνο πάξνρνο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ACTA (ηερλνβιαζηό 

Αξηζηνηειείνπ Ναλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο), ην «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκαηάρηιζης 

με πιζηοποίηζη για επιζηήμονες πληηηόμενοσς από ηον COVID-19». 

 

Πν πξόγξακκα δηάξθεηαο 100 σξώλ κε ηε κέζνδν ηεο αζύγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο, 

αθνξά ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο Ιεραληθνύο – Μηθνλνκνιόγνπο - Θνγηζηέο - 

Δηθεγόξνπο  - Ζαηξνύο- Γθπαηδεπηηθνύο θαη Γξεπλεηέο, βάζεη ΗΑΔ θύξηαο 

δξαζηεξηόηεηαο.  

 

Μη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ επίδνκα ύςνπο € 600, αθνξνιόγεην, αθαηάζρεην θαη κε 

ζπκςεθηζηέν, πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε δύν δόζεηο: α) € 400 κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

αίηεζεο θαη β) € 200 κε ηελ νινθιήξσζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ!!!! 

Οι ενδιαθεπόμενοι πος θα επιλέξοςν ηο Κένηπο μαρ, θα ηύσοςν ΔΩΡΓΑΝ 

«ςμμόπθωζηρ με ηο GDPR», πος σοπηγείηαι ΑΠΟΚΛΓΙΣΙΚΑ από ηην ACTA. 

 

Τποβολή αιηήζεων: 

Ειεθηξνληθά ζην: https://elearning.yeka.gr, ή κε ηππνπνηεκέλε αίηεζε θαη 

εμνπζηνδόηεζε ζην ΗΔΒΙ2 «Ε ΓΝΖΙΜΞΦΤΟΕ».  

 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: 

www.kekepimorfosi.gr  – e-mail: kekepim@otenet.gr  – 

ηει.: 6984823819 & 6944417650 

Διεύθςνζη: Μδόο Ιπαξώηα – Νεξηνρή Δύν Δέλδξα – αιθίδα 
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

* Τποσπεωηικά ππορ ζςμπλήπωζη 

 

ΟΠΜΖΓΖΑ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑΟ /ΠΑΡΠΜΠΕΠΑΟ  

* ΑΦΙ 
 

 

* K.A.Δ. 
 

 

* Γπώλπκν  
 

 

* Όλνκα  
 

 

* Όλνκα Ναηέξα 
 

 

* Όλνκα Ιεηέξαο  
 

 

* Εκεξνκελία Γέλλεζεο  
 

 

 

ΟΠΜΖΓΖΑ ΗΑΠΜΖΗΖΑΟ / ΓΝΖΗΜΖΚΤΚΖΑΟ  

* Μδόο - Αξηζκόο  

 
 

* Παρ. θώδηθαο  
 

 

* Νόιε  
 

 

* Αξηζκόο Ηηλεηνύ Πειεθώλνπ 

 
 

* e-mail  

 
 

* ΖΒΑΚ  

 
 

* ΠΞΑΝΓΔΑ  

 
 

 

* Γιδικόηηηα  (ζςμπληπώζηε): 

 

 

 

* Δηλώνω όηι επιθςμώ να παπακολοςθήζω ηο παπακάηω 

ανηικείμενο καηάπηιζηρ 

Γπιλογή με 

Υ 

Νξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (GDPR/DPO) 
 

 



 
 

Δεκόζηνη Ειεθηξνληθνί Δηαγσληζκνί 
 

 

Ειεθηξνληθό Γκπόξην-Ειεθηξνληθέο Οπλαιιαγέο, κε ζύγρξνλα 

ινγηζκηθά θαη εξγαιεία 
 

Βαζηθέο Σεθηαθέο Δεμηόηεηεο, ζε ινγηζκηθά ηεο πιένλ 

πξόζθαηεο έθδνζεο 

 

 

 

Ούγρξνλεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο/ Σεθηαθή ππνγξαθή – 

Σεθηαθά πηζηνπνηεηηθά – Σεθηαθή αληαπόθξηζε κε ην 

δεκόζην/ Πειεξγαζία & Πειεδηάζθεςε. 

 

 

Περληθόο πξνγξακκαηηζκνύ έμππλσλ θηηξίσλ  (SMART 

BUILDINGS) 

 

 

Δηαρείξηζε έξγσλ  (Financial Spreadsheets/ ξεκαηννηθνλνκηθή 

ρξήζε/ Νξαθηηθέο DEVOPS θαη Δηαδηθηπαθή Οπλεξγαζία 

 

 

Ούγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ 
 

 

Ιέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ινηκώμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ρώξνπο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο 
 

ξήζε ηερληθώλ θαη εξγαιείσλ πξνώζεζεο κέζα από ηε 

ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο  (Social Media Marketing), 

κε ζύγρξνλα εξγαιεία θαη mobile εθαξκνγέο 

 

 

* Έρσ δηαβάζεη ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο θαη απνδέρνκαη ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ 

ηνπ παξόρνπ θαηάξηηζεο όηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ππνβάιισ ζα ηύρνπλ 

επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο Νξόζθιεζεο. 

Καη 

                       Εκεξνκελία …………/…………/2020 

 

Μ/Ε Αηη……. 

 

 

 

 
(νλνκαηεπώλπκν – ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΓΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Β) 

 

Ιε ην παξόλ, δειώλσ όηη έρσ ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο Νξόζθιεζεο 02/2020 (ΑΔΑ: 

ΣΟ2246ΙΠΘΗ-ΛΖΤ) θαη ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε δξάζε: «Γηδηθό 

Νξόγξακκα Πειεθαηάξηηζεο κε πηζηνπνίεζε γηα επηζηήκνλεο πιεηηόκελνπο από ηνλ COVID-

19 πνπ εληάζζνληαη ζηνπο 6 βαζηθνύο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο ηεο ρώξαο βάζε ΗΑΔ 

νξηδνκέλσλ από ην Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθώλ» ηνπ Ρπνπξγείνπ Γξγαζίαο & Ηνηλσληθώλ 

Ρπνζέζεσλ.  

Το δπλεηηθόο δηθαηνύρνο εμνπζηνδνηώ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο «Η ΓΠΙΜΟΡΦΩΗ – Κένηπο 

Δια Βίος Μάθηζηρ Γπιπέδος Δύο» πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί θαη΄ εληνιή κνπ θαη γηα 

ινγαξηαζκό κνπ ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

 Κα ππνβάιεη ζην ζύζηεκα https//eservices.yeka.gr ηελ Αίηεζε Οπκκεηνρήο κνπ ζηε δξάζε 

«Γηδηθό Νξόγξακκα Πειεθαηάξηηζεο κε πηζηνπνίεζε γηα επηζηήκνλεο πιεηηόκελνπο από 

ηνλ COVID-19 πνπ εληάζζνληαη ζηνπο 6 βαζηθνύο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο ηεο ρώξαο 

βάζε ΗΑΔ νξηδνκέλσλ από ην Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθώλ». 

 Κα δειώζεη ην ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΗΑΠΑΞΠΖΟΕΟ:  …………………………………………………………………….. 

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..., ζην νπνίν ελδηαθέξνκαη λα 

θαηαξηηζηώ, κε ηε κέζνδν ηνπ e-learning. 

 Κα αλαξηήζεη ζην ζύζηεκα https//eservices.yeka.gr α) εθηύπσζε από ην TAXIS NET, ζηελ 

νπνία απνηππώλεηαη ν ελεξγόο ΗΑΔ, θύξηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ν νπνίνο 

εκπίπηεη ζηνπο επηιέμηκνπο ΗΑΔ ηεο παξνύζαο Νξόζθιεζεο, β) εθηύπσζε από e-banking/ 

θσηνηππία βηβιηαξίνπ, ζηελ νπνία απνηππώλεηαη ην ΖΒΑΚ ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 

θαη ην νλνκαηεπώλπκό κνπ σο Δηθαηνύρνπ ηνπ Θνγαξηαζκνύ, ηα νπνία ππνβάιισ 

ζπλεκκέλα κε ηελ παξνύζα. 

Γηα ηελ πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αίηεζε Οπκκεηνρήο, ππνβάιισ 

ζπλεκκέλα:  

α) αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (2 όςεηο) ή δηαβαηεξίνπ 

β) εθηύπσζε από ην TAXIS NET, ζηελ νπνία απνηππώλεηαη ν ελεξγόο ΗΑΔ, θύξηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ν νπνίνο εκπίπηεη ζηνπο επηιέμηκνπο ΗΑΔ ηεο παξνύζαο 

Νξόζθιεζεο, 

γ) εθηύπσζε από e-banking/ θσηνηππία βηβιηαξίνπ, ζηελ νπνία απνηππώλεηαη ην ΖΒΑΚ ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ θαη ην νλνκαηεπώλπκό κνπ σο Δηθαηνύρνπ ηνπ Θνγαξηαζκνύ. 

 

Ναξαθαιώ γηα ηηο δηθέο ζαο άκεζεο ελέξγεηεο. 

 

……………….……, …../……/2020 

 

Μ ΓΛΜΡΟΖΜΔΜΠΤΚ/ Ε ΓΛΜΡΟΖΜΔΜΠΜΡΟΑ 

 

 

 

 

(Μλνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

 

 


