
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πρόγραµµα εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού 
Μετασχηµατισµού (400 ωρών – ετήσιο) 

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιµόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, θα υλοποιηθεί πρόγραµµα επιµόρφωσης µε τίτλο: 

«Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηµατισµού». 

Σκοπός 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
αναφορικά µε τις Τεχνολογίες και τις Υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον Ψηφιακό 
Μετασχηµατισµό τόσο στον Δηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τοµέα. Εργαζόµενοι 
σε Οργανισµούς και Επιχειρήσεις ως διευθυντικά στελέχη, προι ̈στάµενοι, 
τοµεάρχες, γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη, επιµορφώνονται µε το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα ώστε να ενισχύσουν τις παραγωγικές δυνατότητες 
µέσα στον επαγγελµατικό χώρο, να διευκολυνθούν σηµαντικά στην αξιοποίηση 
της ψηφιακής τεχνολογίας και την αλλαγή του µοντέλου οργάνωσης, διοίκησης 
και επικοινωνίας.  

Το πρόγραµµα καλύπτει τις βασικές αρχές της επιστήµης υπολογιστών, την 
ανάπτυξη λογισµικού, τα σύγχρονα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες, τις 
τεχνολογίες διαδικτύου και παγκόσµιου ιστού, το ψηφιακό επιχειρείν και το 
ψηφιακό µάρκετινγκ, ζητήµατα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, καθώς και τις 
κοινωνικές επιπτώσεις του ψηφιακού µετασχηµατισµού. 

Γενικές πληροφορίες 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι ο κ. 
Χαράλαµπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Τµήµα Μηχανικών 
Πληροφοριακών κα Επικοινωνιακών Συστηµάτων. 

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα προβλέπεται εκπαίδευση 400 ωρών, σε χρονικό 
διάστηµα εννέα (9) µηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως 
ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης, εργασίες ανάπτυξης στις θεµατικές ενότητες καθώς και η 
επικοινωνία µε τους καταξιωµένους επιστήµονες που διδάσκουν διασφαλίζουν 
την σε βάθος κατανόηση του οικοσυστήµατος των τεχνολογιών και υπηρεσιών 
του ψηφιακού µετασχηµατισµού και τις πρακτικές αξιοποίησής τους.  

 

 



Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε στελέχη του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, αλλά 
και σε νέους επιχειρηµατίες που επιθυµούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις 
που θα τους επιτρέψουν να συµµετάσχουν στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της 
οικονοµίας, της κοινωνίας και του κράτους. Ενδεικτικά το πρόγραµµα 
απευθύνεται σε: 
 

• Στελέχη Επιχειρήσεων 
• Στελέχη Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
• Εκπαιδευτικούς 
• Αξιωµατικούς των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής καθώς και του Εµπορικού Ναυτικού και 
του Λιµενικού Σώµατος 

 

Παροχές προγράµµατος 

• Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-
books, σηµειώσεις, προτεινόµενη βιβλιογραφία) 

• Οδηγός µελέτης 
• Βεβαίωση συµµετοχής 
• Πιστοποιητικό επιµόρφωσης µε τις αντίστοιχες 20 µονάδες ECVET 

Κόστος συµµετοχής 

Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των 650,00 € ανά εκπαιδευόµενο. Τα 
δίδακτρα καταβάλλονται σε µια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να 
καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράµµατος. 

Οι εκπτωτικές κατηγορίες συµµετοχής είναι: 

• Έκπτωση 30% σε οµάδες εγγραφών 5 ατόµων δηµόσιων υπάλληλων ή  
εργαζόµενων στον ιδιωτικό τοµέα µε προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών 
από τον ίδιο φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση,  

• Έκπτωση 20% σε άνεργους και πολύτεκνους,  
• Έκπτωση 10% σε προκαταβολή του συνολικού ποσού. 

Σηµαντικές ηµεροµηνίες: 

Έναρξη προγράµµατος:  28 Σεπτεµβρίου 2020 
Λήξη προγράµµατος:  4 Ιουλίου 2021 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 18 Σεπτεµβρίου 2020 

 

 



Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων: 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, τα 
κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι/ες 
µπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσµο: https://elearn-
aegean.gr/product/digital-transformation-services-and-technologies/  

Επικοινωνία 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες ενθαρρύνονται να 
επικοινωνούν µε τη γραµµατεία του προγράµµατος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 
82255 (κα. Νίκη Κυριακού) καθηµερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο 
email: info-digitaltransformation@aegean.gr 


