
 

 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ  

 
 

 
 

  

ΣΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & 

ΨΗΥΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 
 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΣΟΜΕΑ 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΥΙΑΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

Ο Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο θαη Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο, πινπνηεί 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ψηθιακών δεξιοηήηων 

ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο Δπξσπατθψλ, 

Δζληθψλ ή Πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο επξχηεξεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ειεθηξνληθήο νξγάλσζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο 

γξαθείνπ. Δπηπιένλ, πινπνηεί εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πνπ απεπζχλνληαη 

θπξίσο ζε ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο, ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα εμειίμνπλ ηηο 

ςεθηαθέο ππνδνκέο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο 

ηνπο πνιίηεο.  
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ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ ΓΡΑΦΔΙΟΤ 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΦΤΛΛΑ 

Ομάδα – ηόχορ: Τπάιιεινη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα 

θαζήθνληα ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε Λνγηζηηθψλ Φχιισλ. Οη αηηνχληεο/νπζεο 

ζπκκεηνρήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ κε Λνγηζηηθά Φχιια». Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζε ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΣΔ, ΠΔ. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο  γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα αλαιχνπλ δεδνκέλα κε εθαξκνγέο 

ινγηζηηθψλ θχιισλ. Η επηκφξθσζε εζηηάδεη ζην ινγηζκηθφ EXCEL. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ άιιεο εθαξκνγέο θαη ρεηξηζκφο ηνπο απφ ην EXCEL. 

 Λίζηεο – Φίιηξα.  

 Δηδηθέο πλαξηήζεηο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 

 πλαξηήζεηο VLOOKUP, HLOOKUP. 

 πγθεληξσηηθνί πίλαθεο θαη Γξαθήκαηα. 

 ελάξηα θαη Γηαρεηξηζηήο ελαξίσλ. 

 Αλαδήηεζε ηφρνπ - Δπίιπζε (Solver). 

 Δηζαγσγή ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην EXCEL. 

 Γηακνηξαζκφο δεδνκέλσλ θαη εκθάληζε δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν. 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΔ ΥΔΙΑΚΔ ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ ηα ππεξεζηαθά θαζήθνληα αθνξνχλ ζηε ρξήζε 

ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο 

ζηε ρξήζε ησλ Τπνινγηζηψλ. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη/κελεο ηηο ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο αιιά θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδνληαη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθαξκνγή γξαθείνπ Microsoft Access. 
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Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηηο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγία Φνξκψλ.  

 Γεκηνπξγία Δξσηήκαηνο. 

 Γεκηνπξγία Αλαθνξψλ. 

 Δηδηθά Θέκαηα. 

Υπονική Γιάπκεια: 49 ώπερ  

 

ΒΑΙΚΔ ΦΗΦΙΑΚΔ ΓΝΧΔΙ ΚΑΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ δελ έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο ησλ HY θαη ησλ εθαξκνγψλ 

απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ. 

 

κοπόρ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη/κελεο 

ηηο βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ Η/Τ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ΣΠΔ - Γξαθηθά πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο. 

 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ: Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Επεξεργαςία κειμζνου: Μορφοποίηςη Κειμζνων. 

 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ: Γηαρείξηζε Αληηθεηκέλσλ. 

 Τπνινγηζηηθά Φχιια. Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο. 

 Τπνινγηζηηθά Φχιια. Αξηζκεηηθνί ηχπνη θαη ζπλαξηήζεηο. 

 Γηαδίθηπν θαη Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν. 

 χγρξνλε θαη αζχγρξνλε επηθνηλσλία. 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΦΤΛΛΧΝ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (LIBRE OFFICE) 

Ομάδα - ηόχορ: Τπάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ Ο.Σ.Α.  Α΄ θαη  Β΄ βαζκνχ, 

ησλ Γ.Δ.Κ.Ο.  

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθπαηδεπηνχλ νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην ηνκέα ζηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη λα ελζαξξπλζνχλ 
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λα πηνζεηήζνπλ λένπο, ειεθηξνληθνχο ηξφπνπο δηεθπεξαίσζεο δηαδηθαζηψλ, απνβάιινληαο 

γξαθεηνθξαηηθέο λννηξνπίεο. Με δεδνκέλε πιένλ ηε εηζαγσγή εθαξκνγψλ αλνηθηνχ 

ινγηζκηθνχ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε νξζή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ ζα επηηξέςεη ηνπο 

Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο ψζηε λα 

απμήζνπλ ηελ ηαρχηεηα  δηεθπεξαίσζεο δηαδηθαζηψλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ.   

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηα Λνγηζηηθά Φχιια 

 Μνξθνπνίεζε Φχιινπ Δξγαζίαο 

 Γεκηνπξγία Σχπσλ θαη ρξήζε πλαξηήζεσλ 

 Λεηηνπξγίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 Αζθάιεηα δεδνκέλσλ 

 Γεκηνπξγία Γηαγξακκάησλ, Γξαθηθψλ, Αληηθεηκέλσλ θαη Δθηππψζεσλ 

 Μειέηεο Πεξηπηψζεσλ 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΟΙΥΣΟΤ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (LIBRE OFFICE) 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ςεθηαθή ζχληαμε θαη 

δηαρείξηζε πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κέζσ επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ Αλνηρηνχ 

Λνγηζκηθνχ (LibreOffice). 

Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Οη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο 

γλψζεηο ζηνπο ΗΤ. 

 

κοπόρ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη/κελεο 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα θέξνπλ ζε πέξαο απνηειεζκαηηθά ηελ 

επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε εγγξάθσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ 

LibreOffice Writer.  

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζην LibreOffice Writer 

 Μνξθνπνίεζε ραξαθηήξσλ θαη παξαγξάθσλ-Έιεγρνο νξζνγξαθίαο θαη γξακκαηηθήο, 

Απηφκαην θείκελν  
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 Παξαθνινχζεζε Αιιαγψλ, πλδέζεηο 

 Μνξθνπνίεζε ειίδσλ 

 Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ηπι (Σερλνηξνπηψλ) 

 Δηθφλεο θαη Γξαθηθά 

 Γηαρείξηζε πηλάθσλ κέζα ζε έγγξαθν 

 πγρψλεπζε Αιιεινγξαθίαο 

 Πίλαθαο Πεξηερφκελσλ 

 Δθηχπσζε, Δμαγσγή, θαη Ηιεθηξνληθή Απνζηνιή 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία 

θεηκέλνπ, ζην πιαίζην παξνρήο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο.  

Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα είλαη νη ππνςήθηνη/ηεο λα 

δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ρξήζεο Η/Τ. 

 

κοπόρ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη/κελεο 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε, 

αξρεηνζέηεζε θαη δηαθίλεζε ςεθηαθψλ εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ, θαζψο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ σο νινθιεξσκέλνπ εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 χλζεηε κνξθνπνίεζε θαη νξγάλσζε εγγξάθνπ. 

 πγρψλεπζε αιιεινγξαθίαο / Πξφηππα θαη νδεγνί δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ. 

 Ηιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε θαη αλαδήηεζε εγγξάθσλ/ Υξήζε ηειενκνηνηππηθήο 

απνζηνιήο εγγξάθνπ κέζσ Η/Τ. 

 Οξγάλσζε ρξφλνπ θαη επηθνηλσλίαο. 

 Πξαθηηθή άζθεζε. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  
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ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΦΤΛΛΑ EXCEL:ΒΑΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

Ομάδα - ηόχορ: ηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ 

βαζκνχ θαζψο θαη ζε ζηειέρε πνπ πξνέξρνληαη απφ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

 Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο κε κηθξή ή θακία 

εκπεηξία ζηε ρξήζε ινγηζηηθψλ θχιισλ. Χζηφζν, νη επηκνξθσλφκελνη ππάιιεινη ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ Η/Τ δειαδή επαξθή γλψζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο «Windows», ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ κέζσ ππνινγηζηή. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαζψο θαη ζε ζηειέρε πνπ πξνέξρνληαη απφ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ. 

Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο κε κηθξή ή θακία 

εκπεηξία ζηε ρξήζε ινγηζηηθψλ θχιισλ. Χζηφζν, νη επηκνξθσλφκελνη ππάιιεινη ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ Η/Τ δειαδή επαξθή γλψζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο «Windows», ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ κέζσ ππνινγηζηή. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηα ινγηζηηθά θχιια 

  Μνξθνπνίεζε θειηψλ θαη θχιινπ εξγαζίαο 

 Αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο - πξνηεξαηφηεηα πξάμεσλ 

 Σχπνη θαη ζπλαξηήζεηο 

 Γξαθήκαηα 

 Δηζαγσγή εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ 

  Σαμηλφκεζε - απιά θίιηξα - δηπιφηππα 

 Πίλαθεο 

 πγθεληξσηηθνί πίλαθεο 

 Μειέηε πεξηπηψζεσλ 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΤΝΘΔΗ ΠΑΡΟΤΙΑΔΧΝ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηειέρε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζηελ παξνπζίαζε, ζηε ζχλνςε θαη ζηελ επίδεημε πιεξνθνξηψλ κε  
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ηειηθφ ζηφρν ηε δηάρπζε γλψζεο ζε ελδν-ππεξεζηαθφ θαη ζε δη-ππεξεζηαθφ επίπεδν, κε 

πξνηεξαηφηεηα ζε φζα ζηειέρε θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο. 

 

κοπόρ  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα επηκνξθψζεη ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζηε 

κεζνδνινγία ζχλζεζεο παξνπζηάζεσλ κέζσ ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ έηζη ψζηε λα είλαη ηθαλνί 

λα ζρεδηάδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ  απνηειεζκαηηθά πξνο ην αθξναηήξηφ ηνπο 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν, κε ηξφπν πνπ ζα θαηαζηήζεη ηελ ελδν-ππεξεζηαθή θαη  δη-

ππεξεζηαθή  επηθνηλσλία  θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Πνιίηεο πην απνδνηηθή θαη 

θαξπνθφξα. Έκθαζε δίλεηαη ζην Ms- Powerpoint. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Οξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο κηαο παξνπζίαζεο 

 Αλάπηπμε θαη επεμεξγαζία παξνπζίαζεο 

 Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία αληηθεηκέλσλ - Γηαζχλδεζε ελζσκαησκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ 

 Πξνεηνηκαζία πξνβνιήο δηαθαλεηψλ - Πξνβνιή παξνπζίαζεο 

 

Υπονική Γιάπκεια: 21 ώπερ  

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΤΝΘΔΗ ΠΑΡΟΤΙΑΔΧΝ ΜΔΧ 

ΣΗΛΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ομάδα - ηόχορ: ηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 1νπ θαη 2νπ 

βαζκνχ, κε ππεξεζηαθά θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε, πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

δηάρπζε γλψζεο ζε ελδν-ππεξεζηαθφ θαη ζε δη-ππεξεζηαθφ επίπεδν. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη 

ζηα ζηειέρε πνπ θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζηε ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ γξαθείνπ, αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ  απνηειεζκαηηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζε 

αθξναηήξην, θαζηζηψληαο απνηειεζκαηηθή ηελ ελδν-ππεξεζηαθή,δη-ππεξεζηαθή  επηθνηλσλία  

θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Πνιίηεο. Έκθαζε δίλεηαη ζην Ms- Powerpoint. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δμεξεχλεζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ PowerPoint. 

 Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ.- Γνπιεχνληαο κε δηαθάλεηεο. 

 Πξνζζήθε απιψλ νπηηθψλ εθέ. 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Αλαζεψξεζε θαη παξάδνζε παξνπζίαζεο. 

 Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ ζε πίλαθεο. 

 Πξνζζήθε επεθηάζεσλ. 

 Πξνζζήθε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ήρνπ θαη βίληεν. 

 Γηακνηξαζκφο θαη αλαζεψξεζε παξνπζηάζεσλ. 

 Γεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ ζηνηρείσλ παξνπζηάζεσλ. 

 Ρπζκίζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο PowerPoint. 

Υπονική Γιάπκεια: 21 ώπερ  

 

ΤΝΣΑΞΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΜΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ςεθηαθή ζχληαμε θαη 

δηαρείξηζε πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κέζσ επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ.  

Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Οη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο 

γλψζεηο ζηνπο ΗΤ θαη ηε ρξήζε θεηκελνγξάθνπ. 

 

κοπόρ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη/κελεο 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο απνηειεζκαηηθά 

εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ζχληαμε, εμεηδηθεπκέλε κνξθνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηνλ Κψδηθα Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ 

 Ηιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθά κέζα 

 Δηζαγσγή ζηε κνξθνπνίεζε εγγξάθνπ κε ην WORD 

 Δκπινπηίδνληαο ςεθηαθφ έγγξαθν κε πίλαθεο 

 Δκπινπηίδνληαο ςεθηαθφ έγγξαθν κε εηθφλεο, γξαθηθά θαη πνιπκεζηθά αξρεία 

 Δηζαγσγή ζηε δηακφξθσζε ςεθηαθψλ εγγξάθσλ 

 Δηδηθά ζέκαηα  

 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΓΙΚΣΤΑ - ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΔ 

 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ: ΒΑΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, ζε ζηειέρε πνπ πξνέξρνληαη απφ 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ Η/Τ θαη θαζήθνληα πνπ 

αθνξνχλ ζε δηαρείξηζε πζηεκάησλ ή/θαη Γηθηχσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, ζε 

αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ.  

Γελ πξναπαηηείηαη γλσζηηθφ ππφβαζξν ζρεηηθφ κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Δπηζπκεηφ είλαη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

 

κοπόρ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη: (α) ε αλάδεημε ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

«ΑΝΘΡΧΠΟΙ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ» πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηελ αζθάιεηα 

πιεξνθνξηψλ, (β) ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

(γ) ε εθπαίδεπζε ζε πξφηππα θαη κεζνδνινγίεο αζθάιεηαο, (δ) ε αλάδεημε θαη επίιπζε 

ζεκάησλ αζθάιεηαο, κέζσ κειέηεο αληηπξνζσπεπηηθψλ πεξηπηψζεσλ (case studies), γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ απνηξνπή αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο / Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

 Καλνληζηηθφ & ζεζκηθφ πιαίζην 

 Η «αιπζίδα» ηεο αζθάιεηαο: Άλζξσπνη –Γηαδηθαζίεο -Σερλνινγίεο 

 Μειέηε πεξίπησζεο απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε γηα ηε Γηαρείξηζε Πεξηζηαηηθψλ 

Αζθάιεηαο 

 Αλάιπζε θηλδχλσλ - Καηεγνξίεο απεηιψλ θαη επηζέζεσλ 

 Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο απεηιψλ 

 Σερλνινγηθέο πξνθιήζεηο αζθάιεηαο ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ 

 Αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

 Πξαθηηθά παξαδείγκαηα επίζεζεο 

 Μειέηε πεξίπησζεο 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ WINDOWS SERVER 2008 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ππεξεζηαθά θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

Γηαρείξηζε Δμππεξεηεηψλ ζε πεξηβάιινλ Windows.  

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη/εο ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία εμππεξεηεηή κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows Server 2008. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Windows Server 2008. 

 Ρχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ελφο εμππεξεηεηή.  

 Ρχζκηζε δηθαησκάησλ ρξεζηψλ θαη νκάδσλ ζε δίθηπν ππνινγηζηψλ. 

 Γηαρείξηζε πφξσλ θαη ελεκεξψζεσλ. 

 Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ. 

 Αλάλεςε εμππεξεηεηή κεηά απφ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία. 

Υπονική Γιάπκεια: 70 ώπερ  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ CISCO, A 

 

Ομάδα - ηόχορ: Όιεο  νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο πνπ δηαζέηνπλ ή πξφθεηηαη λα 

απνθηήζνπλ δίθηπν ππνινγηζηψλ, ην νπνίν ζα θιεζνχλ λα ππνζηεξίδνπλ κε ίδηα κέζα. 

 

κοπόρ  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ 

δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη ζηε ζρεδίαζε θαη θαισδίσζε δηθηχσλ. Παξάιιεια, νη 

επηκνξθνχκελνη ζα εμνηθεησζνχλ κε ηε ξχζκηζε θαη ηνλ έιεγρν δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ. Σέινο, 

ζα θαηαλνήζνπλ ηε δξνκνιφγεζε δεδνκέλσλ ζε δίθηπα κε ηε βνήζεηα πξσηνθφιισλ θαζψο 

θαη ηνπο πίλαθεο δξνκνιφγεζεο.  

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηα δίθηπα θαη ηηο δηθηπαθέο ζπζθεπέο 

 Δηζαγσγή ζηα πξσηφθνιια δηθηχσλ θαη ζηελ πξφζβαζε ζηα δίθηπα 

 Δηζαγσγή ζην Δπίπεδν Δθαξκνγήο θαη νινθιήξσζε ππεξεζηψλ δηθηχνπ 

 Δηζαγσγή ζην επίπεδν κεηαθνξάο θαη δηεπζπλζηνδφηεζε IP 

 Βαζηθέο έλλνηεο δξνκνιφγεζεο 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Δηζαγσγή ζηα δίθηπα κεηαγσγήο θαη βαζηθέο έλλνηεο κεηαγσγήο θαη δηακφξθσζεο 

κεηαγσγέσλ 

 Δηζαγσγή ζηε δηεπζπλζηνδφηεζε IP 

 Δηζαγσγή ζηε ζηαηηθή θαη δπλακηθή δξνκνιφγεζε 

 Λίζηεο ειέγρνπ πξφζβαζεο θαη ην πξσηφθνιιν DHCP 

 Πξσηφθνιιν OSPF 

 

Υπονική Γιάπκεια: 98 ώπερ  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ CISCO, Β 

Ομάδα - ηόχορ: ηειέρε πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο δηθηπαθψλ ππνδνκψλ.  

Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Οη επηκνξθνχκελνη/εο πξέπεη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο 

ην ζεκηλάξην κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε ζε Σερλνινγίεο CISCO - A».  

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζσλ ζε ζέκαηα 

κεηαγσγέσλ, θιηκαθνζέζηκσλ δηθηχσλ (VLans) θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ. Παξάιιεια, ζα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο δηθηχσλ HY. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε ζε ηερλνινγίεο CISCO-Α» θαιχπηεη ηελ χιε ηνπ CCNA. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ 

 Δηζαγσγή ζηα θιηκαθνζέζηκα δίθηπα, πιενλαζηηθά δίθηπα. 

 Πιενλαζηηθά δίθηπα- πλάζξνηζε δηεπαθψλ. 

 πλάζξνηζε ζπλδέζεσλ- Αζχξκαηα δίθηπα. 

 Σα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο OSPF – EIGRP – Γηαρείξηζε αξρείσλ IOS. 

 Δηζαγσγή ζηε ζρεδίαζε ηεξαξρηθψλ δηθηχσλ. 

 χλδεζε κε ην WAN – Δηζαγσγή ζηηο ζπλδέζεηο ζεκείν πξνο ζεκείν. πλδέζεηο 

ζεκείν πξνο ζεκείν – Δηζαγσγή ζην πξσηφθνιιν Frame Relay. 

 Σν πξσηφθνιιν Frame Relay – Μεηάθξαζε Γηεπζχλζεσλ. 

 Δπξπδσληθέο ζπλδέζεηο – Αζθαιείο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπνζεζηψλ. 

 Αζθαιείο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπνζεζηψλ - Παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ. 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ – Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζην δίθηπν. 

Υπονική Γιάπκεια: 98 ώπερ  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΣΑ  ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ UNIX ΚΑΙ LINUX 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ΓΔ, ΣΔ, ΠΔ θιάδνπ 

Πιεξνθνξηθήο/ Μεραλνγξάθεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε 

θαζήθνληα δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εμππεξεηεηψλ θαη δηθηχσλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο 

(Server / System / Network Administrators). 

 

κοπόρ  ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο 

ηηο βαζηθέο γλψζεηο  θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ UNIX θαη LINUX. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα UNIX / LINUX. 

 Δηζαγσγή ζην θινηφ bash θαη ηηο επθνιίεο ηνπ. 

 Υξήζηεο, νκάδεο, δηθαηψκαηα. 

 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ ζηνλ vi editor. 

 Δθηππψζεηο.  

 Γηακφξθσζε θινηνχ. 

 Αλαθαηεχζπλζε εηζφδνπ / εμφδνπ θαη ζσιελψζεηο. 

 Δπεμεξγαζία ζπκβνινζεηξψλ. 

 Δηζαγσγή ζηε ζπγγξαθή scripts γηα ην θινηφ, bash. 

 Δληνιέο δηθηχνπ. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΧΝ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σα ππεξεζηαθά θαζήθνληα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/ρνπζσλ πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε δηθηχσλ 

ππνινγηζηψλ. 

 

κοπόρ  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηηο/ζηνπο ζπκκεηέρνπζεο/ζπκκεηέρνληεο ηηο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη απξφζθνπηα ηα ηνπηθά δίθηπα 

ππνινγηζηψλ ησλ Φνξέσλ ηνπο. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  
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 Δηζαγσγή ζηα Γίθηπα Τπνινγηζηψλ. Σνπνινγίεο θαη Καισδίσζε. 

 Γηθηπαθέο πζθεπέο θαη κνληέιν OSI. 

 Σα πξσηφθνιια  TCP/IP, ARP/RARP. 

 Δηζαγσγή ζην Subnetting. 

 Δηζαγσγή ζηνπο δξνκνινγεηέο. 

 Δηζαγσγή ζηα Πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο.RIP,OSPF θαη EIGRP. 

 Μειέηε πεξίπησζεο ζηα Πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο. 

 Δηζαγσγή ζηνπο κεηαγσγείο. 

 Πιενλαζηηθέο αξρηηεθηνληθέο θαη Κιηκαθνζέζηκα Γίθηπα. 

 Δηζαγσγή ζηελ πνιπ-επίπεδε κεηαγσγή. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 70 ώπερ  

 

ΓΛΩΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ – 

ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΛΧΑ  SQL 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ ππεξεζηαθά θαζήθνληα ζρεηηθά κε ην 

ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 

κοπόρ  ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηε ζρεδίαζε θαη δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Έκθαζε δίλεηαη ζηε MySQL. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ. -   ρεδηαζκφο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. - Σν 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο MySQL. 

 Οξηζκφο Γεδνκέλσλ - Data Definition Language (DDL) - Γηαρείξηζε Βάζεο 

Γεδνκέλσλ - Γηαρείξηζε Πηλάθσλ. 

 Αλάθηεζε Γεδνκέλσλ – Απιά εξσηήκαηα. 

 Data Manipulation Language (DML).  

 πλαιιαγέο (Transactions) -πλαξηήζεηο (Functions) 

 πλέλσζε (Join). 
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 Αλάθηεζε Γεδνκέλσλ – χλζεηα Δξσηήκαηα - Τπνεξσηήκαηα (Subqueries) 

 Όςεηο (Views). 

 Data Control Language (DCL) – Αζθάιεηα. 

 Μειέηε Πεξίπησζεο – Οινθιεξσκέλν Παξάδεηγκα. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΔ ΥΡΗΗ 

JAVA 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηα νπνία είλαη επηθνξηηζκέλα κε θαζήθνληα 

ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο δηαδηθηπαθψλ ηζηνηφπσλ. 

 Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, είλαη νη ππνςήθηνη/εο λα 

έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JAVA θαη ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή 

πξνγξακκαηηζκφ. 

 

κοπόρ  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη/εο λα απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αλαιακβάλνπλ βνεζεηηθέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα 

ελφο έξγνπ αλάπηπμεο ή ζπληήξεζεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ πινπνηείηαη κε 

αμηνπνίεζε ηεο JAVA. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Γεκηνπξγία ζηαηηθήο ηζηνζειίδαο. - Σν πξσηφθνιιν http. 

 Γεκηνπξγία θφξκαο απνζηνιήο ζηνηρείσλ. 

 Δηζαγσγή ζηε javascript. 

 Δηζαγσγή ζηελ xml. 

 Πεξηγξαθή ηνπ eclipse ide. - Γεκηνπξγία ελφο web project ζην eclipse. 

 Γηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ινγηζκηθνχ. 

 Δηζαγσγε ζηα java servlets. 

 Αλάπηπμε web-εθαξκνγήο απνζηνιήο ζηνηρείσλ ζε εμππεξεηεηή (κε ρξεζε servlet). 

 Δηζαγσγή ζηηο ζειηδεο jsp  (java server pages). 

 Αλάπηπμε web-εθαξκνγήο απνζηνιήο ζηνηρείσλ ζε εμππεξεηεηή (κε ρξεζε jsp). 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  
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ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΛΧΑ PYTHON 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θπξίσο θαηεγνξίαο ΠΔ, ΣΔ. Σα ππεξεζηαθά 

θαζήθνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ζε ζέκαηα: α) πινπνίεζεο, 

ζπληήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, β) δεκηνπξγίαο, ζπληήξεζεο 

θαη επέθηαζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πεηχρεη ην ζπγθεξαζκφ ηξηψλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη 

απφ ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα, απηέο είλαη:  

Α. Η πνιηηηθή εθαξκνγήο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ιχζεσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηεο πνιίηεο θαη ηεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη αλάκεζα ηεο ππεξεζίεο, 

Β. Η αλάγθε ρξήζεο εξγαιείσλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ γηα ιφγνπο αλεμαξηεζίαο θαη θφζηνπο. 

Η γιψζζα Python απνηειεί έλα ζχγρξνλν εξγαιείν κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο, ππνζηήξημε 

απφ ηελ ζρεηηθή θνηλφηεηα (Python Software Foundation) θαη άδεηα ρξήζεο πνπ επηηξέπεη 

ηελ ειεχζεξε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα δεκηνπξγία εθαξκνγψλ ρσξίο λα απαηηεί ηελ 

ειεχζεξε παξαρψξεζε ηνπ παξαγφκελνπ θψδηθα. 

Γ. Η αλάγθε επηκφξθσζεο/θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ε ηαπηφρξνλε, θπζηθή ηεο παξνπζία ζε ρψξν εθπαίδεπζεο, επηηπγράλνληαο έηζη 

ηελ ειάρηζηε απνκάθξπλζε απφ ηελ εξγαζία ηεο. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Βαζηθά ζηνηρεία ηεο Γιψζζαο Python θαη Ι/Ο απφ ηελ θνλζφια. 

 Γνκέο Διέγρνπ. - Αιθαξηζκεηηθά. 

 Γνκέο Γεδνκέλσλ – Λίζηεο.  

 πλαξηήζεηο.- Γνκέο Γεδνκέλσλ – Λεμηθά, Πιεηάδεο, χλνια. 

 Βηβιηνζήθεο Python.  

 χλδεζε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ζηε SQLite κέζσ ηεο Python. - ζηε MySQL 

κέζσ ηεο Python. 

 Δπηθνηλσλία ζην δηαδίθηπν. 

 χλδεζε κε HTTP εμππεξεηεηέο δηαδηθηχνπ.- χλδεζε κε SMTP εμππεξεηεηέο 

δηαδηθηχνπ. 

 Δπεμεξγαζία κνξθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο. 

 Πξαθηηθή άζθεζε. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  
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Η ΥΡΗΗ ΣΗ ORACLE 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θπξίσο θαηεγνξίαο ΠΔ, ΣΔ, ηα θαζήθνληα ησλ 

νπνίσλ ηνπο εκπιέθνπλ ζηε ρξήζε θαη δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 

κοπόρ  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ζηειέρε ηθαλά λα ρεηξηζηνχλ ηηο ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη λα ζπλεπηθνπξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε κηαο Απνδνηηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

φπνπ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζα απνηειεί θαζεκεξηλφηεηα γηα ηνπο Γεκφζηνπο Τπαιιήινπο. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο.  

 Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ ηεο ORACLE. 

 ORACLE SQL-DML. 

 ORACLE SQL-DML/DDL. 

 Δηζαγσγή ζηελ ORACLE PL/SQL. 

 Θέκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο ORACLE. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 

ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ JOOMLA 

 

Ομάδα - ηόχορ: Σν Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο θαη πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ή δηαδηθηπαθψλ ππιψλ  θαζψο 

θαη ην  ζρεδηαζκφ, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

 Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη 

ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο λα έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ηεο γιψζζαο HTML θαη ησλ Φχιισλ 

Δπάιιεισλ ηπι (CSS – Cascaded Style Sheets). 

 

κοπόρ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ επηκνξθσλφκελσλ ζηε 

ρξήζε λέσλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

αλάπηπμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ, θαζψο θαη ζπζηεκάησλ παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή - πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ. 

 Δγθαηάζηαζε xampp (Apache, php, MySQL, Joomla). 

 Joomla - Λεηηνπξγίεο front-end -Λεηηνπξγίεο back-end 

 Joomla extensions (components, modules, plugins, languages, addons). 

 Πξφηππεο ειίδεο Joomla. 

 Αζθάιεηα ζε κηα εγθαηάζηαζε Joomla. 

 Πηινηηθή αλάπηπμε δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  

 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΜΔ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

Ομάδα – ηόχορ: Σν Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’ βαζκνχ θαη είλαη αλεμάξηεην απφ 

ππεξεζίεο θαη θνξείο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ππαιιήισλ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο, νη 

νπνίνη ζηειερψλνπλ ηνπο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ θαη β’ βαζκνχ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ 

ηζηνζειίδσλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Πξνγξακκαηηζκφο ζην Γηαδίθηπν 

 Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ ζην Γηαδίθηπν 

 Οινθιεξσκέλα Παθέηα 

 Γεκηνπξγία απιψλ Ιζηνζειίδσλ 

 Γεκηνπξγία Δθαξκνγψλ κε PHP 

 Υξήζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ - MySQL 

 Υξήζε γξαθηθψλ πεξηβαιιφλησλ επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο Βάζεσλ MySQL 

 Δηδηθφηεξα Θέκαηα: Γηαζχλδεζε PHP κε Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

 Πξαθηηθή Δμάζθεζε 

 Ρπζκίζεηο Πεξηβάιινληνο 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  
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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

ΔΚΓΟΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

Ομάδα - ηόχορ:Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο-ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ ηνπο εκπιέθνπλ ζηελ 

έθδνζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. 

 

Σκοπός ηνπ  πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο φιεο ηηο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ: 

 Σηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη αλάθιεζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Σελ εηζαγσγή ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζηα ζπλήζε ςεθηαθά έγγξαθα.  

 Σελ ρξνλνζήκαλζε, θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε εγγξάθσλ κέζσ ησλ 

ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Σνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ εγγξάθσλ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηηο Φεθηαθέο ππνγξαθέο θαη ην ζρεηηθφ θαλνληζηηθφ Πιαίζην 

 Μειέηε Πεξηπηψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κε ηε ρξήζε 

ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

 

Υπονική Γιάπκεια: 7 ώπερ  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ ΣΗΝ  ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζε κέιε ηνπ Μεηξψνπ 

Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΚΓΓΑ. Οη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο κπνξνχλ λα 

πξνέξρνληαη απφ ην Γεκφζην ή θαη ηνλ Ιδησηηθφ ηνκέα θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

απνδεδεηγκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Απαηηεηή θαηεγνξία 

εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Σ.Δ θαη Π.Δ. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα αμηνπνηνχλ σο εθπαηδεπηέο/ηξηεο απνηειεζκαηηθά ηηο 

ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο (ΣΠΔ) ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

εθπαίδεπζεο/ επηκφξθσζεο κε ηερλνινγίεο e-Learning. 
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Θεμαηικέρ Δνόηητες 

 Δηζαγσγή ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. - Ο Κχθινο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

 Δηζαγσγή ζηελ εμ απνζηάζεσο χγρξνλε εθπαίδεπζε. 

 Δμνηθείσζε κε ηελ πιαηθφξκα χγρξνλεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ. 

 Δηζαγσγή ζηα ινγηζκηθά Αζχγρξνλεο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ πιαηθφξκα Αζχγρξνλεο 

Μάζεζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ. 

 Γηαρείξηζε Μαζήκαηνο. 

 Δηζαγσγή ζηα εξγαιεία ζπγγξαθήο (Authoring Tools). 

 Υξήζε εξγαιείσλ ζπγγξαθήο (Authoring Tools) γηα θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ – ινγηζκηθνχ. 

 Πξαθηηθή άζθεζε. 

 Μειέηεο πεξηπηψζεσλ. 

 πλεξγαηηθή Μάζεζε θαη MOOCS. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 70 ώπερ  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο-ζηειέρε Πιεξνθνξηθήο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Καηεγνξία ΣΔ, ΠΔ), με αρμοδιότητεσ 

ςχετικζσ με την παξακεηξνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηεο Τπεξεζίαο ηνπο θαη ηελ 

παξνρή βνήζεηαο/ ππνζηήξημεο ρξεζηψλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. 

 

κοπόρ ηνπ  πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθπαηδεπηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ψζηε λα 

απνθηήζνπλ φιεο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα: 

 Παξακεηξνπνηνχλ ππνινγηζηέο ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, 

  Δγθαζηζηνχλ ηνπο απαξαίηεηνπο νδεγνχο ζπζθεπψλ θαη 

  Καζνδεγνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηα ζπλήζε δηνηθεηηθά έγγξαθα. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Γηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη αλάθιεζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

 Δγθαηάζηαζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ΑΠΔΓ 

 Δθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο ζηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο 
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 Θεζκηθφ Πιαίζην γηα ηηο ςεθηαθέο θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ 

 Μειέηε πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε θαη δηαθίλεζε ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ 

κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ 

 Πξνεηνηκαζία ππνινγηζηή – έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

 Υξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ππνγξαθή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ 

 

Υπονική Γιάπκεια: 14 ώπερ  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΧΝ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Οη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο ησλ Τπνινγηζηψλ.  

 

κοπόρ  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο φιεο ηηο 

αλαγθαίεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ 

απξφζθνπηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κεηθηήο εθπαίδεπζεο ή ηειεθπαίδεπζεο, κέζσ ησλ 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηνπ ΔΚΓΓΑ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 Δηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ 

 Δηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ 

 

Υπονική Γιάπκεια: 14 ώπερ  

 

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

Ομάδα - ηόχορ: Καηά θχξην ιφγν, ππάιιεινη θαη ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

 

κοπόρ  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο  ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα ζπλεπαγφκελα νθέιε. Παξάιιεια, δίλεηαη 

έκθαζε ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σέινο, ζα γίλεη εηζαγσγή ζε ζέκαηα Ηιεθηξνληθήο 
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πκκεηνρηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ. Η πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο γίλεηαη κέζσ 

αζχγρξνλεο πξνζέγγηζεο. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή – Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ.- Δηζαγσγή ζηελ 

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε – Δπξσπατθή Έλσζε & Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην – Γνκέο – Υξεκαηνδφηεζε. 

 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Δθαξκνγέο. 

 Γηθηπαθνί Σφπνη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 Οξηδφληηεο Τπνδνκέο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 Δθαξκνγέο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.-Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζε Σνκείο 

Πνιηηηθήο. 

 Γηαδηθαζίεο. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα – Ηιεθηξνληθνπνίεζε Γηαδηθαζηψλ. 

 πκκεηνρηθφηεηα – Γηαθάλεηα. 

 Αζθάιεηα – Φεθηαθέο Τπνγξαθέο.  

 Ηιεθηξνληθφ Έγγξαθν – Αξρεηνζέηεζε – Γηαθίλεζε. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 21 ώπερ  

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΔ 

Ομάδα - ηόχορ: Τπάιιεινη θαη ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ησλ νπνίσλ θαζήθνληα ζρεηίδνληαη κε ηελ Δμππεξέηεζε πνιηηψλ. 

Πξνηεξαηφηεηα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη ππάιιεινη πνπ ηα θαζήθνληα ηνπο αθνξνχλ ηελ 

πξνψζεζε πνιηηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα ζπλεπαγφκελα νθέιε. Παξάιιεια, ζα δνζεί 

έκθαζε ζηνλ ξφιν πνπ έρνπλ νη ΣΠΔ, ζηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Σέινο, ζα γίλεη 

εηζαγσγή ζε ζέκαηα Ηιεθηξνληθήο πκκεηνρηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Τπνγξαθψλ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

 Δηζαγσγή ζηε Μνληεινπνίεζε θαη Βειηίσζε Γηαδηθαζηψλ. 

 Γηαθάλεηα θαη πκκεηνρηθφηεηα. 

 Δηζαγσγή ζηελ Αζθάιεηα, Κξππηνγξάθεζε θαη Φεθηαθέο Τπνγξαθέο. 
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Υπονική Γιάπκεια: 21 ώπερ  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ (INTEROPERABILITY MATURITY MODEL-IMM) 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ππεξεζηψλ φισλ ησλ επηπέδσλ 

δηνίθεζεο πνπ παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

άιινπο δεκφζηνπο θνξείο (G2B, G2G, G2C) επαλαρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ άιινη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί  θνξείο. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Γηαιεηηνπξγηθέο Ηιεθηξνληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο – Βαζηθά ζέκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη έλλνηεο  

 Δηζαγσγή ζην Μνληέιν αμηνιφγεζεο ηεο σξίκαλζεο ηνπ επηπέδνπ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο Γεκνζηψλ Τπεξεζηψλ   

 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε κεζνδνινγίαο, θξηηεξίσλ θαη θιίκαθαο αμηνιφγεζεο ηνπ 

Μνληέινπ 

 Παξνπζίαζε ζηφρσλ, παξαδνηέσλ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη εξγαιείσλ 

ππνζηήξημεο.  

 Γεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο θαη επηινγή ζεκάησλ – ζπδήηεζε παξαδεηγκάησλ. 

 Πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ - Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο 

 Παξνπζηάζεηο Δξγαζηψλ 

 Πξνηάζεηο πξνζαξκνγήο/επέθηαζεο ζην εζληθφ πεξηβάιινλ ή ζε ηνκεαθέο πνιηηηθέο   

 

Υπονική Γιάπκεια: 42 ώπερ (28 ώπερ διά ζώζηρ και 14 εξ αποζηάζεωρ) 

 

ΔΙΓΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

AUTOCAD-ΥΔΓΙΑΗ Δ ΓΤΟ ΓΙΑΣΑΔΙ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε Τπνπξγείσλ, 

Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α.  Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ θαη φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Σα 

ππεξεζηαθά θαζήθνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζσλ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη 
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αμηνπνίεζε δηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ ή γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο κέζσ ινγηζκηθψλ 

ζρεδίαζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζην ινγηζκηθφ Autocad. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο/ζηηο επηκνξθσλφκελνπο/ελεο ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλννχλ έλα δηζδηάζηαην ζρέδην πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί κέζσ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο Η/Τ, θαη λα δεκηνπξγνχλ κεηαβάινπλ, 

αξρεηνζεηνχλ θαη εθηππψλνπλ έλα δηζδηάζηαην ζρέδην κε ρξήζε Η/Τ.  

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Απ φ ην ραξηί ζηνλ Η/Τ - Πεξηήγεζε ζην Πεξηβάιινλ ρεδίαζεο – Γεκηνπξγία θαη 

απνζήθεπζε αξρείνπ - Υξήζε ζπληεηαγκέλσλ. 

 Όξηα ζρεδίαζεο - Βαζηθέο εληνιέο ρεδίαζεο - ρεδίαζε κε αθξίβεηα. 

 Βαζηθέο εληνιέο Δπεμεξγαζίαο. 

 Αιιαγέο-Σξνπνπνηήζεηο. 

 Σα επίπεδα ζαλ εξγαιείν Οξγάλσζεο. 

 Βηβιηνζήθε ζρεδηαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ BLOCKS. 

 Γηαγξακκίζεηο θαη Γεκίζκαηα - Κείκελα . 

 Γηαζηαζηνιφγεζε. 

 Γηαηάμεηο – Δθηππψζεηο. 

 Δθηππψζεηο. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 70 ώπερ  

 

ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΙΜΙ) ΣΟΤ ΦΟΡΔΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

Ομάδα - ηόχορ: ηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα 

θαζήθνληα ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνπλ ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο(IMI). Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Οη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο 

βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ρξήζεο Η/Τ. 

 

Σκοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθήο Αγνξάο 

(IMI). 
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Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά (IMI) 

 Ννκνζεηηθνί ηνκείο ζην IMI 

 Αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ - Οδεγία Τπεξεζηψλ 

 Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

 Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ρξεζηψλ 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ - πζηήκαηα θνηλνπνηήζεσλ θαη απνζεηεξίσλ  

 

Υπονική Γιάπκεια: 14 ώπερ  

 

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

Ομάδα - ηόχορ: ηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ηα ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα 

πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε εθαξκνγψλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα απαξαίηεηα εθφδηα 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ινγηζκηθά ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ θαη λα είλαη ηθαλνί/εο λα θέξνπλ ζε πέξαο εξγαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε Γεσρσξηθά δεδνκέλα. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 

 Γεκηνπξγία γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

 Γεσγξαθηθέο βάζεηο γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

 Γηαρείξηζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

 Υσξηθή αλάιπζε 

 Υαξηνγξαθία θαη ΓΠ 

 Μειέηε Πεξίπησζεο 

 

Υπονική Γιάπκεια: 70 ώπερ  

 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΓΧΝ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε (Σ.Δ θαη Π.Δ) ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ 

ππεξεζηαθά θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε Έξγσλ. 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΔ ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο, 

νξγάλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο Έξγσλ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Έξγνπ. 

 Δηζαγσγή ζηα Λνγηζκηθά δηαρείξηζεο έξγνπ. 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο Έξγνπ. 

 Γηαρείξηζε Πφξσλ. 

 πλέλσζε θαη ζχλδεζε έξγσλ. 

 Απηνκαηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Ms-Project 

 

Υπονική Γιάπκεια: 70 ώπερ  

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΔ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ 

 

Ομάδα - ηόχορ: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ηελ ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ γλψζεηο 

ηαηηζηηθήο ζε αθαδεκατθφ επίπεδν. Καηεγνξία Σ.Δ θαη Π.Δ. 

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΔ ζε ζρεδηαζκφ 

ζηαηηζηηθήο έξεπλαο, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαζψο θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

Έκθαζε ζα δνζεί ζην ινγηζκηθφ Minitab ελψ ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζε εξγαιεία αλνηθηνχ 

ινγηζκηθνχ. 

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή. 

 Γηαρείξηζε Αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ. 

 Μεηαζρεκαηηζκνί δεδνκέλσλ. 

 Πίλαθεο ζπλάθεηαο. 

 Έιεγρνη Τπνζέζεσλ. 

 Έιεγρνη αλεμαξηεζίαο. 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε. 

 

Υπονική Γιάπκεια: 70 ώπερ  

 

ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

Ομάδα - ηόχορ: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ή 

Φνξέα έρεη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζεη κεραληζκνχο ειέγρνπ Πνηφηεηαο παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ.α.  

 

κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην απαξαίηεην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο 

έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηαηηζηηθφ Έιεγρν Πνηφηεηαο θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο 

κεζφδνπο ηνπ. Παξάιιεια, ζα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ δηαγξακκάησλ 

Διέγρνπ κέζα απφ ζηνρεπκέλεο εθαξκνγέο πεξίπησζεο κε ρξήζε δεκνθηιψλ ινγηζκηθψλ, 

φπσο ην EXCEL θαη ην SPSS. Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη 

ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ζηνρνζεζίαο ζην δεκφζην ηνκέα 

κέζσ ησλ ΣΠΔ.  

 

Θεμαηικέρ Δνόηηηερ  

 Δηζαγσγή ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο 

 Δηζαγσγή ζηε ζηαηηζηηθή 

 Γηαγξάκκαηα ειέγρνπ CUSUM - EWMA 

 Αλαθεθαιαίσζε-Μειέηε πεξίπησζεο ζην Γεκφζην Σνκέα 

 

Υπονική Γιάπκεια: 35 ώπερ  


