
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΡΕΛΚΟ Μ ΙΚΕ 
Αμβροσίου Φραντζη 3 Νέος Κόσμος, ΤΚ 117 43  τηλ: 215-7776000 

email: voucher600@korelko.gr    

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕΣΩ EMAIL ΣΤΟ voucher600@korelko.gr μαζί με: 
1. Εξουσιοδότηση με ψηφιακή υπογραφή προς ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΡΕΛΚΟ Μ ΙΚΕ 
2. Αντίγραφο αστυνομικής  ταυτότητας / διαβατηρίου 
3. Εκτύπωση ebanking ή βιβλιαρίου Τράπεζας με στοιχεία IBAN και με Ονοματεπώνυμο 
4. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ από το taxisnet 

ΑΦΜ  / ΔΟΥ:      

ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου:      

ΑΜΚΑ:         

Κ.Α.Δ.  κύριος ελεύθερου επαγγελματία:     

Κλάδος 

/Επάγγελμα 

 δικηγόροι (ελεύθεροι επαγγελματίες ή με 
έμμισθη εντολή), ασκούμενοι δικηγόροι, 
συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές 

 μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων 

 οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως 
 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 
 ιατροί όλων των ειδικοτήτων 
 ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου 

ΕΠΩΝΥΜΟ:      ΟΝΟΜΑ:      

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:      

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/εεεε):      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθμός, Τ.Κ.):      

ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:      

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ:      

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ:      

E-MAIL:      

ΙΒΑΝ: GR                          

ΤΡΑΠΕΖΑ:      

Αντικείμενα Κατάρτισης (επιλέξτε έως και 3): 

 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 περιόδου 

 
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 & 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 (SocialMediaMarketing) με 
σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές 

Σχόλια      

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΡΕΛΚΟ Μ ΙΚΕ συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη 

συγκατάθεσή σας, τα παραπάνω δεδομένα για να σας ενημερώνει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, εφαρμόζοντας τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΕ). Τα στοιχεία σας δεν θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση σε τρίτους και έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσής τους 

κατόπιν γραπτού αιτήματος. Η συγκατάθεσή σας δύναται να αρθεί οποτεδήποτε με σχετική δήλωσή σας, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο e-mail: 

info@korelko.grΕπιθυμώ να λαμβάνω στα στοιχεία επικοινωνίας μου ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΚΟΡΕΛΚΟ, σύμφωνα με την 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας, για την οποία ενημερώθηκα (επιλέξτε ναι ή όχι):       ΝΑΙ      ΟΧΙ 
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