Επίκαιρη Ημερίδα
στο Ηράκλειο Κρήτης
www.forum-training.gr

Κατάρτιση & Σύνταξη
Διακήρυξης Διαγωνισμού

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

στα πλαίσια της ανάρτησης στο

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας
για τη δημιουργία - σύνταξη & ανάρτηση
της διακήρυξης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
έως και την κατακύρωση
της διαγωνιστικής διαδικασίας

Εισηγητής:
Ειδικός Νομικός Σύμβουλος
με εξειδικευμένη γνώση
& πολυετή συμβουλευτική,
πρακτική & διδακτική εμπειρία σε
θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας:
 Δημιουργία και ανάρτηση διακηρύξεων στα πλαίσια

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Κεντρικό Ξενοδοχείο

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
10:00 - 15:00

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ:
 Εγγραφή στο σύστημα των ενδιαφερόμενων φορέων
 Νομοθετικό πλαίσιο
 Επιλογή είδους διαγωνιστικής διαδικασίας


Σε ποιους απευθύνεται
η Ημερίδα:
 Όλους τους Φορείς Δημοσίου
(ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,
ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ)
 Υπευθύνους Διακηρύξεων,
Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 Στελέχη Τμήματος Προμηθειών
& Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ
 Στελέχη Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών
 Νομικό Τμήμα














Δυνατότητα Παρακολούθησης
του σεμιναρίου: On-Line
/ ζωντανά μέσω Διαδικτύου
με δυνατότητα ερωτήσεων
μέσω chat και άμεσες
απαντήσεις από τον εισηγητή.



INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd
Συνδεθείτε εδώ για να ενημερωθείτε
για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων (Ctrl+κλικ)

(ανοιχτή - κλειστή)
Όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού (τόπος και χρόνος
υποβολής των προσφορών, προθεσμίες κλπ.)
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Φάκελος οικονομικής προσφοράς
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Ανάδειξη μειοδότη - κατακύρωση της σύμβασης
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Ενστάσεις /προσφυγές κατά της απόφασης κατακύρωσης
Ανάλυση άλλων ειδικών θεμάτων
Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων
Διάλογος με τους συμμετέχοντες
Επισκόπηση της θεματικής ύλης του σεμιναρίου
Κλείσιμο σεμιναρίου / Συμπεράσματα
Αξία Συμμετοχής :

€ 245 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Η Ημερίδα μπορεί να υλοποιηθεί και εσωτερικά,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Τσαντήλα Λίτσα
Τηλ.: 213 0716370-378-379 // Fax: 213 0716381
e-mail: info@forum-training.gr

Επίκαιρη Ημερίδα
στο Ηράκλειο Κρήτης

Πρακτική Παρουσίαση
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

www.forum-training.gr

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων

Εισηγητής:

για Φορείς Δημοσίου

Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας
Υπηρεσίας με πρακτική
& διδακτική εμπειρία σε θέματα
που αφορούν την Ορθή Χρήση του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ

(ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,
Δημόσιο Τομέα κλπ)

& η Υποχρεωτική του Εφαρμογή
από

01-10-2014

για Προμήθειες Υλικών - Υπηρεσιών,
Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων κλπ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ

Ποια είναι τα βήματα καταχώρησης
στο Πληροφοριακό Σύστημα,
από την δημιουργία του αιτήματος έως την
κατακύρωση των διαγωνιστικών αποτελεσμάτων

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου
10:00 - 15:00

Παρουσίαση Περιεχομένων του Σεμιναρίου:
 Γενικά περί ΕΣΗΔΗΣ

Σε ποιους απευθύνεται
η Διημερίδα:
 Όλους τους Φορείς Δημοσίου
(ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,
ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ)
 Υπευθύνους Διακηρύξεων,
Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 Στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους τη
καταχώρηση στοιχείων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 Στελέχη Τμήματος Προμηθειών,
Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών
Υπηρεσιών κλπ

 Θεσμικό Πλαίσιο
 Οι Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές
 Παραλαβή Κωδικών Πρόσβασης
 Ηλεκτρονικές Υπογραφές
 Κατάρτιση και Έγκριση Ενιαίου Προγράμματος







Δυνατότητα Παρακολούθησης
του σεμιναρίου: On-Line
/ ζωντανά μέσω Διαδικτύου
με δυνατότητα ερωτήσεων
μέσω chat και άμεσες
απαντήσεις από τον εισηγητή.





INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd
Συνδεθείτε εδώ για να ενημερωθείτε
για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων (Ctrl+κλικ)

Προμηθειών και Προγράμματος Προμηθειών Υγείας
Δημιουργία, Καταχώρηση και Υποβολή Αιτήματος
Αλλαγή και Ακύρωση Αιτήματος
Έγκριση Αιτήματος
Δημιουργία & Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού
Διενέργεια Διαγωνισμού
Αξιολόγηση Προσφορών
Κατακύρωση Διαγωνιστικών Αποτελεσμάτων
Δημοπρασίες από και χωρίς Διαγωνισμό
Βασικές Συμβουλές
Αξία Συμμετοχής :

€ 245

Το σεμινάριο μπορεί να υλοποιηθεί και εσωτερικά,
προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Τσαντήλα Λίτσα
Τηλ.: 213 0716370-378-379 // Fax: 213 0716381
e-mail: info@forum-training.gr

Επίκαιρη Ημερίδα
στο Ηράκλειο Κρήτης
www.forum-training.gr

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

Οι Νέοι
Κανόνες Σύναψης
“Δημοσίων Συμβάσεων”
Προμηθειών & Υπηρεσιών
σύμφωνα με τον νέο Νόμο

Εισηγητής:

Ειδικό στέλεχος αρμόδιας
Υπηρεσίας Δημοσίων
Συμβάσεων
με πολυετή πρακτική
& διδακτική εμπειρία

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Κεντρικό Ξενοδοχείο

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου
10:00 - 15:00

Σε ποιους απευθύνεται
η Ημερίδα:
 Όλους τους Φορείς Δημοσίου
(ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,
ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ)
 Στελέχη Ιδιωτικών Εταιρειών που
παίρνουν μέρος σε Διαγωνισμούς
Δημοσίου
 Υπευθύνους Διακηρύξεων,
Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 Στελέχη Τμήματος Προμηθειών,
Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών
Υπηρεσιών κλπ
 Νομικό Τμήμα

(Ν.4281/2014 ΦΕΚ.Α’160/08-08-2014)

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας:


























Δυνατότητα Παρακολούθησης
του σεμιναρίου: On-Line
/ ζωντανά μέσω Διαδικτύου
με δυνατότητα ερωτήσεων
μέσω chat και άμεσες
απαντήσεις από τον εισηγητή.
INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd
Συνδεθείτε εδώ για να ενημερωθείτε
για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων (Ctrl+κλικ)

Γενικές διατάξεις & πεδίο εφαρμογής
Αναθέτουσες αρχές & αναθέτοντες φορείς
Χρηματικά όρια Δημοσίων Συμβάσεων
Εξαιρούμενες συμβάσεις
Ποιοι κανόνες ισχύουν για τις Συμβάσεις Υπηρεσιών
Κοινές ρυθμίσεις για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες
αρχές & αναθέτοντες φορείς
Τα έγγραφα της σύμβασης & τεχνικές προδιαγραφές
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων
Καταπολέμηση διαφθοράς
Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις & στις
συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτουν
αναθέτουσες αρχές
Διαδικασίες & επιλογή ανάθεσης
Δημοσίευση προκηρύξεων & προθεσμίες
Τρόπος διαβίβασης των πληροφοριών
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Διαγωνισμοί μελετών στον τομέα των υπηρεσιών
Κανόνες για τους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα
των υπηρεσιών
Κανόνες εφαρμογής των συμβάσεων που συνάπτουν ανάδοχοι
σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές
Κανόνες εφαρμογής των συμβάσεων που συνάπτουν ανάδοχοι
σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές
Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις
ΚΗΜΔΗΣ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι κανόνες για την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
Έννομη προστασία κατά τη σύναψη & εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων - διαδικασίες προσφυγής - επίλυση διαφορών
Όργανα διενέργειας διαγωνισμών
Διατάξεις τροποποιούμενες, μεταβατικές & καταργούμενες
Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν τους κανόνες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών

Αξία Συμμετοχής :

€ 245 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Η Ημερίδα μπορεί να υλοποιηθεί και εσωτερικά,

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Τσαντήλα Λίτσα
Τηλ.: 213 0716370-378-379 // Fax: 213 0716381
e-mail: info@forum-training.gr

Ειδική Ημερίδα
στο Ηράκλειο Κρήτης

“Ενιαίο
Σύστημα Πληρωμών”

www.forum-training.gr

& η Εφαρμογή του
από 1η Οκτωβρίου 2014

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

για Φορείς Δημοσίου

& Προμηθευτές Δημοσίου
Αναλυτική παρουσίαση του
Νομοθετικού Πλαισίου, των διαδικασιών
& της ορθής χρήσης του Ηλεκτρονικού
Συστήματος για την εφαρμογή
του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών

Εισηγήτρια:
Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας,
ειδική εισηγήτρια σε θέματα
εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος
Πληρωμών & Εθνικού Συστήματος
Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή
πρακτική & διδακτική εμπειρία

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
Κεντρικό Ξενοδοχείο

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου
10:00 - 15:00

Σε ποιους απευθύνεται
η Ημερίδα:
 Προϊσταμένους & Στελέχη

Οικονομικών Υπηρεσιών
- Λογιστηρίου των φορέων
της Γενικής Διεύθυνσης
 Στελέχη που θα επιλεγούν ως
χρήστες για την εφαρμογή του
Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών
 Στελέχη Πληροφορικής

Δυνατότητα Παρακολούθησης
του σεμιναρίου: On-Line
/ ζωντανά μέσω Διαδικτύου
με δυνατότητα ερωτήσεων
μέσω chat και άμεσες
απαντήσεις από τον εισηγητή.

Παρουσίαση Περιεχομένων του Προγράμματος:

Εισαγωγή - Γενικές έννοιες
Νομικό Πλαίσιο Εφαρμογής του Ε.Σ.Υ.Π.
Πιστοποίηση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
στο Μητρώο Φορέων
Οικονομικά Υπεύθυνος - Υπεύθυνος Διαχείρισης
Χρεώσεων
Σύνδεση τηλεφωνικών αριθμών με χρήστη
Διαχείριση χρεώσεων
Έγκριση χρεώσεων
Αναζήτηση πληροφοριών
Ταξινόμηση
Κατηγοριοποίηση
Φιλτράρισμα δεδομένων
Απαντήσεις στα ερωτήματα
Διάλογος με τους συμμετέχοντες
Κλείσιμο σεμιναρίου / Συμπεράσματα
















Οφέλη από τη συμμετοχή σας στο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:
Μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης, θα γνωρίζετε:
 το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος
Πληρωμών
 τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων & απόκτησης κωδικών
 τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για την ορθή
εφαρμογή των πληρωμών μέσω του Ηλεκτρονικού συστήματος

Αξία Συμμετοχής : € 245 (Δωρεάν 3η Συμμετοχή)

INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd
Συνδεθείτε εδώ για να ενημερωθείτε
για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων (Ctrl+κλικ)

Υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης
του σεμιναρίου και Εσωτερικά
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Τσαντήλα Λίτσα
Τηλ.: 213 0716370-378-379 // Fax: 213 0716381
e-mail: info@forum-training.gr

Επίκαιρη Ημερίδα

Οι Νέοι
Κανόνες Σύναψης
Συμβάσεων
“Δημοσίων Έργων”

www.forum-training.gr

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

σύμφωνα με τον νέο Νόμο
(Ν.4281/2014 ΦΕΚ.Α’160/08-08-2014)
Το νέο καθεστώς για την ανάθεση της σύμβασης,
τις διαδικασίες ανάθεσης, τους κανόνες δημοσιότητας
& διαφάνειας & τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
που αφορούν τους διαγωνισμούς μελετών,
τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων κλπ

Εισηγητής:
Διδάκτωρ Νομικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης στο Δίκαιο περί
Δημόσιων Συμβάσεων Έργων,
Υπηρεσιών & Προμηθειών.

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικό Ξενοδοχείο

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου









10:00 - 15:00





Σε ποιους απευθύνεται
η Ημερίδα:
 Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών & Έργων
όλων των Φορέων του Δημοσίου
(ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,
ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ)
 Στελέχη Ιδιωτικών - Κατασκευαστικών
Εταιρειών που παίρνουν μέρος σε
Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων
 Υπευθύνους Διακηρύξεων,
Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 Στελέχη Τμήματος Τεχνικών
& Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ
 Στελέχη Νομικής Υπηρεσίας

















Δυνατότητα Παρακολούθησης
του σεμιναρίου: On-Line
/ ζωντανά μέσω Διαδικτύου
με δυνατότητα ερωτήσεων
μέσω chat και άμεσες
απαντήσεις από τον εισηγητή.




INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd
Συνδεθείτε εδώ για να ενημερωθείτε
για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων (Ctrl+κλικ)

Αντικείμενο του νέου νόμου & πεδίο εφαρμογής του
Γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων
Αναθέτουσες αρχές & αναθέτοντες φορείς
Χρηματικά όρια
Τα έγγραφα της σύμβασης
Ανάθεση της σύμβασης
Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις
& συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτουν
αναθέτουσες αρχές
Διαδικασίες ανάθεσης
Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης
Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την
κατασκευή κοινωνικών κατοικιών
Κανόνες δημοσιότητας & διαφάνειας
Σύνταξη & δημοσίευση των προκηρύξεων
Προθεσμίες
Το περιεχόμενο & ο τρόπος διαβίβασης των πληροφοριών
Προσκλήσεις, υποβολή προσφορών, συμμετοχή στο διάλογο
ή διαπραγμάτευση, ενημέρωση των υποψηφίων & των προσφερόντων
Διεξαγωγή της διαδικασίας - προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές - υπεργολαβίες
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης & εξασφάλισης της ποιότητας
Διαγωνισμοί μελετών στον τομέα των υπηρεσιών
Κανόνες στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης
δημοσίων έργων
Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης
δημοσίων έργων - προθεσμίες
Υπεργολαβία & ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο
Κανόνες εφαρμογής για συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι
σύμβασης παραχώρησης που είναι ή όχι αναθέτουσες αρχές
Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων
δημοσίων έργων
Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων
Διάλογος με τους συμμετέχοντες / Κλείσιμο του σεμιναρίου

Αξία Συμμετοχής :

€ 245 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Η Ημερίδα μπορεί να υλοποιηθεί και εσωτερικά,
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Τσαντήλα Λίτσα
Τηλ.: 213 0716370-378-379 // Fax: 213 0716381
e-mail: info@forum-training.gr

Επίκαιρη Ημερίδα
για Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΔΕΚΟ, ΟΤΑ κλπ
www.forum-training.gr

3η Συμμετοχή
Δωρεάν

“Νέο Πρόγραμμα
Δι@ύγεια”
Εκπαίδευση & εξοικείωση
Χρηστών - Διαχειριστών
με τη νέα εφαρμογή που είναι σε ισχύ
από 10-06-2014 & τις νέες λειτουργικότητες
του Προγράμματος “Διαύγεια”

Εισηγητής:
Στελέχη αρμόδιας υπηρεσίας,
ειδικοί σε θέματα
του προγράμματος Δι@ύγεια

Σε ποιους απευθύνεται
η Ημερίδα:

 Υπευθύνους ανάρτησης Πράξεων
 Υπευθύνους διαχειριστές Φορέων
 Στελέχη Φορέων που εκτελούν
Διοικητικά καθήκοντα (διοικητικές
υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες,
πληροφορική, νομικές υπηρεσίες, κτλ.)
 Στελέχη Φορέων που συνδέονται με
αρμοδιότητες σχετικές με τη
διαφάνεια και την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου
10:00 - 15:00

Αξία Συμμετοχής :

€ 220

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο:

Η νέα εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια τέθηκε σε εφαρμογή στις
10.6.2014 και περιλαμβάνει μια σειρά νέων διαδικασιών για την ανάρτηση και
καταχώριση μεταδεδομένων των πράξεων καθώς και για την ανάκληση, διόρθωση και αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων. Παράλληλα, έχουν εισαχθεί νέες
διατάξεις που τροποποιούν το Νόμο 3861/2010 για τη διαφάνεια με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια”.
Στο σεμινάριο θα γίνει πλήρης ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου αλλά και των
διαδικασιών εφαρμογής του από τους υπόχρεους έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να
μπορούν να τα εφαρμόσουν από την επόμενη κιόλας ημέρα στον τομέα ευθύνης
τους. Στόχος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των χρηστών με την εφαρμογή
και τις νέες λειτουργικότητες του προγράμματος Διαύγεια.

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας:
Α. To νέο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος Δι@ύγεια
 Συσχέτιση του σχετικού θεσμικού με τις βασικές αρχές της διαφάνειας,
νομιμότητας και χρηστής διοίκησης.
 Βασικά νομικά κείμενα και εγκύκλιοι που συγκροτούν το θεσμικό
πλαίσιο του προγράμματος Δι@ύγεια
Β. Αναζήτηση στο νέο πρόγραμμα Δι@ύγεια
 Αναζήτηση Πράξεων που έχουν αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους
του προγράμματος Δι@ύγεια
 Εσωτερική χρήση του Δι@ύγεια στο Φορέα ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
αποφάσεων και πράξεων
 Η Δι@ύγεια για πολίτες: Προσωποποιημένες υπηρεσίες – “Η Δι@ύγεια μου ”
 Case Studies
Γ. Το νέο πρόγραμμα Δι@ύγεια για ΧΡΗΣΤΕΣ (δημοσίους υπαλλήλους)
 Διαδικασία Ανάρτησης Πράξης
i. Παρουσίαση λειτουργικότητας διαχείρισης του συστήματος αναρτήσεων
ii.Είδη Πράξεων - Μεταδεδομένα ανάρτησης
iii.Αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων από τρίτα συστήματα
 Διαδικασία διόρθωσης μεταδεδομένων αναρτημένης Πράξης
 Διαδικασία ανάκλησης ανάρτησης πράξης
Δ. Το νέο πρόγραμμα Δι@ύγεια για ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 Παρουσίαση λειτουργικότητας διαχείρισης του συστήματος διαχείρισης
εφαρμογών
 Οδηγίες για την αρχικοποίηση του συστήματος, διαχείριση λεξικών και
καταλόγων
 Καλές πρακτικές διαχείρισης του συστήματος
 Ανοικτά δεδομένα
Ε. Νέες λειτουργικότητες
 Εξοικείωση με τη διαχείριση των στοιχείων και του Οργανογράμματος του
φορέα
 Εξοικείωση με το σύστημα ανάρτησης προτύπων εγγράφων στο Δι@ύγεια

3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ
Το σεμινάριο μπορεί να
υλοποιηθεί και εσωτερικά

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Τσαντήλα Λίτσα
Τηλ.: 213 0716370-378-379 // Fax: 213 0716381
e-mail: info@forum-training.gr

Επίκαιρη Ημερίδα
στο Ηράκλειο Κρήτης
www.forum-training.gr

Εισηγητής:
Ειδικό Στέλεχος αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με πολυετή
πρακτική & διδακτική εμπειρία.

Ηλεκτρονική
Διακίνηση Εγγράφων
- Ηλεκτρονική Υπογραφή
& Υποδομή
Δημόσιου Κλειδιού

Σε ποιους απευθύνεται
η Ημερίδα:
 σε Διευθυντές - Προϊσταμένους
Διευθύνσεων & Τμημάτων
 Στελέχη Φορέων Δημοσίου που
εμπλέκονται σε διαδικασίες
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
 Τμήμα Μηχανογράφησης
& Πληροφορικής

στη Δημόσια Διοίκηση
Η Υποχρεωτική εφαρμογή για τις
Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων
& για όλους τους υπόλοιπους
Φορείς του Δημοσίου έως 31-10-2014
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα γίνει επίδειξη
του τρόπου υπογραφής εγγράφων μορφής word, excel
& pdf καθώς & της διαδικασίας του Κανονισμού
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας:

 Εισαγωγή στο νέο καθεστώς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

στα πλαίσια του Π.Δ.150/2001 & Ν.3979/2011
 Ποιες είναι οι διαδικασίες εφαρμογής της
 Θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ
Κεντρικό Ξενοδοχείο

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου
10:00 - 15:00











Δυνατότητα Παρακολούθησης
του σεμιναρίου: On-Line
/ ζωντανά μέσω Διαδικτύου
με δυνατότητα ερωτήσεων
μέσω chat και άμεσες
απαντήσεις από τον εισηγητή.



INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd
Συνδεθείτε εδώ για να ενημερωθείτε
για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων (Ctrl+κλικ)

ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.
Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού στη Δημόσια Διοίκησης
Πιστοποιητικό αυθεντικοποίησης
Πιστοποιητικό κρυπτογράφησης
Διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης ψηφιακών
πιστοποιητικών (υπογραφών)
Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για υπογραφή
ηλεκτρονικών εγγράφων
Διαδικασίες έκδοσης και διακίνησης ηλεκτρονικών
εγγράφων
Διαδικασία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
Λειτουργικές απαιτήσεις ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Αξία Συμμετοχής :

€ 225

Το σεμινάριο μπορεί να υλοποιηθεί και εσωτερικά,
προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Τσαντήλα Λίτσα
Τηλ.: 213 0716370-378-379 // Fax: 213 0716381
e-mail: info@forum-training.gr

