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Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Επιστημόνων – Ελευθέρων 

Επαγγελματιών με επιδότηση 600 € 
Αξιότιμοι Συνεργάτες, 

Η πολυετής εμπειρία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining και κυρίως το γεγονός ότι είμαστε 

το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στην κατάρτιση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων άμεσα 

χρηματοδοτούμενων από τις Βρυξέλλες, μας καθιστά ικανούς να γνωρίζουμε τις ανάγκες της ελληνικής 

αλλά και ευρωπαϊκής αγοράς. Παρέχουμε στους σπουδαστές μας τα απαραίτητα εφόδια για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος που ασκούν και φροντίζουμε να αναπτύξουν 

δεξιότητες στη σύγχρονη Ψηφιακή εποχή. 

Στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19 η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων προχωρά άμεσα σε μέτρα στήριξης περίπου 180.000 επιστημόνων-ελευθέρων 

επαγγελματιών, προερχομένους από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους: 

- μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων 

- δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι, 

συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές 

- οικονομολόγοι, λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως 

- εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 

- ιατροί όλων των ειδικοτήτων 

- ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου 

Το πρόγραμμα θα είναι ύψους 193 εκ. ευρώ και θα υλοποιηθεί με επιταγή κατάρτισης (voucher). Το 

πρόγραμμα κατάρτισης θα διαρκέσει 100 διδακτικές ώρες (διάρκειας 40 λεπτών έκαστη) και θα 

πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, που περιλαμβάνει διαδραστικές 

παρουσιάσεις, βιντεομαθήματα, παρουσιάσεις, ερωτήσεις, αυτοαξιολόγησεις, επικοινωνία με 

εκπαιδευτές και πρακτικά παραδείγματα. Η πλατφόρμα e-learning που θα χρησιμοποιηθεί είναι 

πιστοποιημένη και εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. H εξ’ αποστάσεως 

μάθηση παρέχει την ευκαιρία στους επιστήμονες που θα καταρτιστούν να μείνουν σπίτι, να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματα την ώρα που επιθυμούν και με το ρυθμό που επιλέγουν. Το σύνολο 

του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού υποστηρίζεται τόσο από σταθερές συσκευές Desktop, όσο και από 

κινητές tablet ή smartphone με τεχνολογίες android η iOS. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιλεγεί μέσα από πλούσια βιβλιοθήκη διαδραστικών 

μαθημάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ωφελούμενου επιστήμονα. Τα διαθέσιμα προγράμματα 

είναι: 
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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  

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν δομηθεί για να παρέχουν γνώση και απλές συμβουλές 

χρησιμοποιώντας διαδεδομένα έτοιμα ψηφιακά εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα, ώστε οι χρήστες 

να μπορούν σε λίγες ώρες να αναπτύξουν δεξιότητες που στόχο έχουν: 

- Να δημιουργήσουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες ή προϊόντα. 

- Να λειτουργήσουν υπάρχοντες διαδικασίες παραγωγής μέσα από το Internet. 

- Να μετασχηματίσουν τη μεθοδολογία και υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να ανταποκρίνονται 

στη σύγχρονη εποχή μετά τον COVID-19. 

Οι δικαιούχοι επιστήμονες θα λάβουν επίδομα 600 €, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: 400 € με 

την εγγραφή τους κατόπιν επίσημης αίτησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ προκαταβολικά και 200€ με το πέρας του 

προγράμματος. Σκοπός της Γενικής Γραμματείας είναι να στηρίξει άμεσα με επίδομα κατάρτισης τους 

επιστήμονες που έχουν πληγεί από την κρίση. 

 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ extra Εκπαίδευση από τον Εκπαιδευτικό 

Οργανισμό EUROTraining σε όποιο σεμινάριο επιθυμούν μέχρι και τέλος του έτους! 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

 

1. Οι Εγγραφές στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό της Eurotraining ξεκινούν από σήμερα. Μπορείτε να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και να εγγραφείτε στην φόρμα επικοινωνίας στον ακόλουθο σύνδεσμό: 

https://www.eurotraining.gr/voucher-katartisi-epistimonwn-2020/. 
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2. Η Επίσημη Αίτηση για συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα μπορεί να υποβληθεί από την Πέμπτη 9 

Απριλίου μέχρι την Δευτέρα 20 Απριλίου, με την ακόλουθη διαδικασία: 

α. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, στο Π.Σ. 

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

β. Συμπλήρωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το 

εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.  

γ. Επιβεβαίωση στοιχείων επικοινωνίας και υποχρεωτική συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail)  

δ. Επιλογή αντικειμένου κατάρτισης μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων 

ε. Διαφύλαξη αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής 

Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.  

στ. Τελική ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης με επιλογή του Παρόχου Κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΑΕ» μέσα από το Μητρώο Παρόχων και αποστολή  προτυποποιημένου 

e-mail. 

 

Αν θέλετε να κάνουμε εμείς την Επίσημη Αίτησή σας ή για περισσότερες Πληροφορίες καλέστε: 

210 3306086, 2310 508410, 24210 91390 ή Πανελλαδικά 6970418360 και 6970417200. 

 

 

 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, 

Βασίλης Ζωτάκης 

Διευθυντής 

EUROTraining AE 
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