Μνημόνιο Συνεργασίας
Προσχέδιο

1. Αντικείμενα του Μνημονίου Συνεργασίας
Το Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ)1 διαμορφώνει το πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων
φορέων. Στοχεύει στην καθιέρωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων. Σε αυτό το
Μνημόνιο Συνεργασίας οι οργανισμοί- εταίροι αποδέχονται αμοιβαία τα αντίστοιχα κριτήρια και τις
διαδικασίες για τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση των
γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων για τον σκοπό της μεταφοράς πίστωσης.
Υπάρχουν άλλοι στόχοι
που συμφωνήθηκαν ?
Παρακαλώ επιλέξτε
εφόσον απαιτείται

1

X Όχι
☐ Ναι – Αυτοί είναι: Παρακαλώ διευκρινίστε εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία ενός μνημονίου συμφωνίας, ανατρέξτε
στον Οδηγό χρήσης του ECVET: «Η χρήση του ECVET για τη γεωγραφική κινητικότητα (2012) - Μέρος ΙΙ του
Οδηγού των χρηστών του ECVET - Αναθεωρημένη έκδοση - συμπεριλαμβανομένων των βασικών σημείων για τη
διασφάλιση της ποιότητας» - διαθέσιμο στη διεύθυνση:
http://www.ecvetprojects.eu/Documents/ECVET_Mobility_Web.pdf

2. Οργανισμοί που υπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας
Οργανισμός 1
Χώρα
Ονομασία Οργανισμού
Διεύθυνση
Τηλέφωνο/ Φαξ

Ελλάδα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πατρών Κλάους 278, 26335, Πάτρα, Ελλάδα
+30 2610 367 739 fax +30 2610 367 738

E-mail

info@ecomet.eap.gr

Ιστοσελίδα

http://eeyem.eap.gr/

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τηλέφωνο/ Φαξ

Όνομα: Αχιλλέας Καμέας
Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
+30 2610 367 735 fax +30 2610 367 738

E-mail

kameas@eap.gr

Χώρα

Γερμανία

Ονομασία Οργανισμού

IAQ e.V.

Οργανισμός 2

Διεύθυνση
Τηλέφωνο/ Φαξ
E-mail
Ιστοσελίδα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τηλέφωνο/ Φαξ
E-mail

Südendstr. 42
+49 (0)6221/ 72 55 961
dirk.sommermeyer@iaq-hd.de
www.iaq-hd.de
Όνομα: Dirk Sommermeyer
Ιδιότητα: Wissenschaftlicher Leiter
+49 (0)6221/ 72 55 961
dirk.sommermeyer@iaq-hd.de

3. Τα προσόντα που καλύπτονται από το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας
Προσόν 1 Σύμβουλος ΥΑΔ
Χώρα
Τίτλος του προσόντος
Επίπεδο Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων (εάν
απαιτείται)

Ελλάδα
Σύμβουλος ΥΑΔ
5

Επίπεδο Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων (εάν
απαιτείται)
Μονάδα (ες) των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων για τις
φάσεις της κινητικότητας
(ανατρέξτε στο συνημμένο
παράρτημα, εφόσον
απαιτείται)

Προσόν του συμβούλου ΥΑΔ, για λεπτομέρειες βλέπε τις συνημμένες συμφωνίες
εκμάθησης.

☐ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS
Επισυναπτόμενα στο
παράρτημα παρακαλούμε να επιλέξετε
το κατάλληλο

☐Τα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με την αναγνώριση
X Περιγραφή της μονάδας (-ων) των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την
κινητικότητα
☐ Άλλο: Παρακαλώ διευκρινίστε εδώ

4. Αξιολόγηση, τεκμηρίωση, επικύρωση και αναγνώριση
Με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας, επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε συζητήσει τις
διαδικασίες για την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση, την επικύρωση και την αναγνώριση και έχουμε
συμφωνήσει στον τρόπο με τον οποίο θα επιτυγχάνονται. Αυτές θα προσδιορίζονται περαιτέρω στις
Συμφωνίες Εκμάθησης, οι οποίες τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε ατομικό επίπεδο.

5. Ισχύς του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας ισχύει μέχρι: Σεπτέμβριος 2014

6. Αξιολόγηση και διαδικασία επανεξέτασης
Το έργο της εταιρικής σχέσης θα αξιολογηθεί και θα αναθεωρηθεί από: DEKRA Akademie GMBH,
Handwerkstrasse 15, 70565 Στουτγάρδη, Γερμανία, το Σεπτέμβριο 2014.

7. Υπογραφές
Οργανισμός/ Χώρα

Οργανισμός/ Χώρα

Όνομα, Ιδιότητα

Όνομα, Ιδιότητα

Τοποθεσία, Ημερομηνία

Τοποθεσία, Ημερομηνία

8. Παραρτήματα
Επισκόπηση του προγράμματος σπουδών και κατανομή των βαθμών ECVET
Μονάδες των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών
Σύμφωνο Εκμάθησης IAQ – ΕΑΠ
Σύμφωνο Εκμάθησης ΕΑΠ – IAQ

Επισκόπηση του προγράμματος σπουδών και κατανομή των βαθμών ECVET

Αριθμός

Ονομασία

Αξιολόγηση

M01+
M05

Διαχείριση έργου και
δημιουργία ομάδας

M02

Υπολογισμός και μέθοδοι
ελέγχου

Γραπτή/
προφορική
εξέταση,
μελέτη
περίπτωσης
Γραπτή/
προφορική
εξέταση/
παρουσίαση
Προφορική
εξέταση

M03a

Νομικές Βάσεις
Συμβουλευτικής
Μερικό άθροισμα Τεχνικών Ενοτήτων
Τ01
Υλική υποδομή για συστήματα
και συσκευές ΥΑΔ
Τ02
Τ03
Τ04
Τ05

Διαβίωση χωρίς εμπόδια
Συστήματα ΥΑΔ –
Παρακολούθηση Υγείας I
Συστήματα ΥΑΔ –
Παρακολούθηση Υγείας II

Τ07

Συστήματα ΥΑΔ – Συστήματα
συναγερμού και οικιακή
παρακολούθηση
Συστήματα ΥΑΔ – Πλοήγηση,
Εύρεση Τοποθεσίας και Θέσης
Συστήματα τηλεϊατρικής

Τ08

Υπηρεσίες Τηλε-ιατρικής

Τ06

Τ09
Τ10

Τ11
Τ12

Επικοινωνία/Συστήματα
κοινωνικής αλληλεπίδρασης
Χρηστικότητα

Ασφάλεια – Αισθητήρες και
Συστήματα
Ασφάλεια – Τεχνικές λύσεις

Μερικό άθροισμα Τεχνικών Ενοτήτων
Τελική συνολική εξέταση
Αθροιστικό σύνολο

Γραπτή/
προφορική
εξέταση
Παρουσίαση
Προφορική
εξέταση
Προφορική/
πρακτική
εξέταση
Προφορική
εξέταση
Πρακτική
εξέταση
Προφορική
εξέταση
Προφορική/
πρακτική
εξέταση
Πρακτική
εξέταση
Γραπτή/
προφορική
εξέταση/
παρουσίαση
Γραπτή/
προφορική
εξέταση
Προφορική/
Πρακτική
Εξέταση
Μελέτη
περίπτωσης

Διάρκεια
(ώρες)

Διάρκεια
(Μέρες)

Wtg.

ECVET

21

3,5

26%

4,0

6

1

7%

1,0

3

0,5

4%

1,0

30

5

37%

6

3

0,5

4%

0,5

3

0,5

4%

0,5

3

0,5

4%

0,5

6

1

7%

1,0

6

1

7%

1,0

6

1

7%

1,0

3

0,5

4%

0,5

3

0,5

4%

0,5

6

1

7%

1,0

6

1

7%

1,0

3

0,5

4%

0,5

3

0,5

4%

0,5

51

8,5

63%

9

3

0,5

_

_

84

14

100%

15

Μονάδες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Επιχειρησιακές Δεξιότητες)

Ενότητες Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων και γνώσεων

Διαχείριση έργου
3,5 ημέρες= 21 ώρες εργασιακού χρόνου (εξ.
διαλείμματα)

Ενότητα

Κορμός

Μαθησιακό
Αποτέλεσμα

Σχεδίαση Έργου Ο εκπαιδευόμενος
γνωρίζει ποιες
είναι οι
απαραίτητες
συνιστώσες του
έργου

Ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να
δομήσει
κατάλληλα το
έργο σε όρους
χρόνου,
χρημάτων και
πόρων (υλικών
και προσωπικού)
Ομάδα στόχος
του έργου και

Περιεχόμενο
Ορισμός του έργου,
Χαρακτηριστικά, Κανόνες και
Συνθήκες, Στοχοθεσία
Ανάπτυξη μιας πρακτικής
περίπτωσης που θα
χρησιμοποιηθεί στις ενότητες
Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων

Βήματα της διαδικασίας
σχεδιασμού, Υπολογισμός των
πόρων χρόνος, διαθέσιμα χρήματα
και ανθρώπινοι πόροι Μέθοδοι και
Εργαλεία Σχεδιασμού Έργου
Εργαλεία: σχέδιο φάσης, πακέτα
εργασίας, διάγραμμα Gant,
χρονοδιαγράμματα και σχεδιασμός
ανθρώπινων πόρων και ευθυνών
Μέθοδοι και εργαλεία ελέγχου και
παρακολούθησης
Ο εκπαιδευόμενος Ομάδες ενδιαφερόμενων, ομάδες
είναι ικανός να
στόχοι και περιβάλλον έργου

Εκπαιδευτικές
Μέθοδοι και
Εργαλεία
Διδασκαλία,
Ομαδική συζήτηση,
Ομαδική Εργασία

Διάρκεια Αξιολόγηση
σε ώρες

Πιλοτικές
ώρες

3

Γραπτή ή
1
προφορική εξέταση,
ερωτηματολόγιο
Ανάπτυξη Μελέτης
Περιπτώσεων

Διδασκαλία,
Ομαδική συζήτηση,
Ομαδική Εργασία,
Λίστες εργασιών
και Διαγράμματα

5

Παρουσίαση και
Ανατροφοδότηση
από τον εκπαιδευτή

3

Διδασκαλία,
Ομαδική συζήτηση,

4

Παρουσίαση και
Ανατροφοδότηση

1

Περιβάλλον

Ομάδα Έργου

Ηγεσία και
επικοινωνία
ομάδας

Σύγκρουση
διοίκησης

διαχειρίζεται
εσωτερικές και
εξωτερικές
απαιτήσεις και
ομάδες
ενδιαφερομένων

Περιβάλλον ασθενή με τη χρήση
του εργαλείου «ανάλυση
περιβάλλοντος έργου»
Εργαλεία ανάλυσης των αναγκών
του ασθενή και του περιβάλλοντος
του
Μάρκετινγκ του έργου και εργαλεία
επικοινωνίας για διαφορετικές
ομάδες ενδιαφερόμενων, ομάδες
στόχους και περιβάλλον σε μια
πρακτική περίπτωση
Ο εκπαιδευόμενος Δομή Ομάδας, Ρόλοι και εργασίες
μπορεί να
του Έργου, Καθήκοντα και ευθύνες
δημιουργήσει μια του ηγέτη του έργου και των μελών
ομάδα
της ομάδας
Εργαλεία για τη δημιουργία μιας
επιτυχημένης δομής στην ομάδα
Επικοινωνία μεταξύ του ηγέτη του
έργου και των μελών της ομάδας
Ο εκπαιδευόμενος Μέθοδοι και εργαλεία για ηγεσία
μπορεί να
ομάδας
δομήσει την
Μέθοδοι και εργαλεία για λήψη
επικοινωνία της
αποφάσεων
ομάδας
Κανόνες επικοινωνίας στα πλαίσια
μιας ομάδας
Ο εκπαιδευόμενος Χαρακτηριστικά των συγκρούσεων
μπορεί να
Χαρακτηριστικά των συγκρούσεων
επιλύσει τις
και της σύγκρουσης διοίκησης
συγκρούσεις της
Μέθοδοι ανάλυσης προβλήματος
ομάδας
Καταστάσεις σύγκρουσης και
κατάλληλες λύσεις

Ομαδική Εργασία,
Μελέτη Περίπτωσης

από τον εκπαιδευτή

Ομαδική συζήτηση, 4
Ομαδική Εργασία,
Μελέτη Περίπτωσης

Παρουσίαση και
Ανατροφοδότηση
από τον εκπαιδευτή

2

Ομαδική συζήτηση, 3
Ομαδική Εργασία,
Μελέτη Περίπτωσης

Παρουσίαση και
Ανατροφοδότηση
από τον εκπαιδευτή

1

Ομαδική συζήτηση, 2
Ομαδική Εργασία,
Μελέτη Περίπτωσης

Παρουσίαση και
Ανατροφοδότηση
από τον εκπαιδευτή

1

Ημέρες/ ώρες

Νομική βάση της συμβουλευτικής
0,5 ημέρες

Βασικές
γνώσεις
νομικών
συμβουλών
σχετιζόμενων
με ΥΑΔ
Νομικές
απαιτήσεις

Νόμοι,
Πρότυπα και
Οδηγοί
Ώρες

Ο εκπαιδευόμενος
γνωρίζει τους
βασικούς νόμους
και ρυθμίσεις
σχετικές με ΥΑΔ

Οι σχετικές νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις για ΥΑΔ:
π.χ., νόμος περί κοινωνικής
αρωγής, τα δικαιώματα των
ασθενών, το δίκαιο περί ευθύνης,
κανονισμούς και πρότυπα για
άτομα με ειδικές ανάγκες, δίκαιο
μισθώσεων
Ο εκπαιδευόμενος Σχετικοί κανονισμούς και νομικές
μπορεί να
απαιτήσεις
εφαρμόσει τις
Νομικό πλαίσιο για την παροχή
κατάλληλες
συμβουλών
ρυθμίσεις και
Πρότυπα συμβουλευτικής και λίστα
απαιτήσεις που
για την κατάλληλη παροχή
σχετίζονται με μια συμβουλών
συγκεκριμένη
περίπτωση
Ο εκπαιδευόμενος Νόμοι, πρότυπα και κατευθυντήριες
έχει πρόσβαση
γραμμές
στους σχετικούς
Απαραίτητη πληροφόρηση για
νόμους, πρότυπα κοινωνικές παροχές και στήριξη
και οδηγούς
ευημερίας

3,5 ημέρες=

21

1,5 ημέρες=

9

Διδασκαλία

1

Προφορική εξέταση

0

Διδασκαλία,
Πρότυπα, Λίστες

1

Προφορική εξέταση

0

Διδασκαλία,
Ομαδική Εργασία

1

Προφορική εξέταση

0

0,5 ημέρα

3

0 ημέρες

0

Μικροοικονομι
κή

Υπολογισμός και μέθοδοι ελέγχου
1 ημέρε

Υπολογισμός

Χρηματοοικονο
μικός
Σχεδιασμός
Έλεγχος

Ο εκπαιδευόμενος
έχει βασικές
γνώσεις
μικροοικονομικής
και επιχειρήσεων
σχετικά με το ΥΑΔ
Ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να
υπολογίζει ένα
έργο
Ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να
σχεδιάσει
χρηματοοικονομικ
ά ένα έργο
Ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να
εφαρμόσει
εργαλεία ελέγχου
σε ένα έργο

Ώρες

Ενότητα Επιχειρησιακών
Δεξιοτήτων

5 ημέρες

Μικροοικονομική vs Μακροοικονομική
Βασικές γνώσεις επιχειρήσεων

Διδασκαλία

Προφορική
εξέταση

Βασικοί υπολογισμοί
Υπολογισμός έργου

Διδασκαλία,
Ομαδική εργασία,
Πρότυπα

Γραπτή
εξέταση

Βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικού
σχεδιασμού
Εργαλεία χρηματοοικονομικού
σχεδιασμού

Διδασκαλία,
Ομαδική εργασία,
Πρότυπα

Παρουσίαση
και
Ανατροφοδότ
ηση από τον
εκπαιδευτή

Βασικές αρχές ελέγχου
Εργαλεία ελέγχου
Ανάλυση και έλεγχος αποτελεσμάτων

Διδασκαλία,
Ομαδική συζήτηση,
Πρότυπα

Προφορική
εξέταση

1 ημέρα

6

0,5 ημέρες

1

5 ημέρες

30

2 ημέρες

12

Μονάδες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Τεχνικές Δεξιότητες)
Ενότητα

Ενθύμηση

Κατανόηση

Συστήματα
ΥΑΔ –
Παρακολού
θηση
Υγείας I
(ζωτικής
σημασίας
παράμετροι
)

Ο εκπαιδευόμενος
θυμάται τουλάχιστον
5 σχετικές ζωτικές
παραμέτρους οι
οποίες μπορούν να
μετρηθούν από
τρέχοντα συστήματα
ιατρικής
παρακολούθησης και
ανακαλεί
τουλάχιστον 2
παθήσεις/ ασθένειες
όπου είναι σχετική η
κάθε παράμετρος.
Ο εκπαιδευόμενος
θυμάται τουλάχιστον
1 εμπορικά
διαθέσιμο σύστημα
έξυπνων υφασμάτων
για τη συνεχόμενη
μέτρηση σημάτων
ζωτικής σημασίας.

Ο εκπαιδευόμενος
γνωρίζει σε ποιες
καταστάσεις/ σενάρια η
συνεχόμενη
παρακολούθηση είναι
χρήσιμη

Συστήματα
ΥΑΔΠαρακολού
θηση
Υγείας II
(έξυπνα
υφάσματα,
24/7
παρακολού
θηση)

Ο εκπαιδευόμενος
θυμάται τουλάχιστον
ένα διαθέσιμο
σύστημα 24/7
παρακολούθησης

Ο εκπαιδευόμενος
κατανοεί τουλάχιστον
δύο δυνατότητες και
τουλάχιστον δύο όρια
των εμπορικά
διαθέσιμων συστημάτων
των έξυπνων
υφασμάτων για τη
συνεχή μέτρηση των
ζωτικών σημάτων και τη
λειτουργικότητα
τουλάχιστον ενός
διαθέσιμου συστήματος
παρακολούθησης (24

Εφαρμογή

Ο εκπαιδευόμενος έχει
τη δυνατότητα
κατασκευής τουλάχιστον
ενός εμπορικά
διαθέσιμου συστήματος
έξυπνων υφασμάτων για
τη συνεχή μέτρηση των
ζωτικών σημάτων και
είναι σε θέση να
εφαρμόσει /
εγκαταστήσει
τουλάχιστον ένα
διαθέσιμο σύστημα 24/7
παρακολούθησης για τις

Ανάλυση

Εκτί
μησ
η

Δημιου
ργία

Εκπαιδευτικές
μέθοδοι &
εργαλεία

Διάρκει
α

Μέθοδοι &
εργαλεία
Αξιολόγησης

Διαδικτυακό
σεμινάριο, εξ’
αποστάσεως
εκπαίδευση/
πλατφόρμα
moodle (
προσέγγιση
SOLE) ή
διδασκαλία
δια ζώσης

4 ωρ.

Προφορική
εξέταση

8 ωρ.

Προφορική/
πρακτική
εξέταση
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παραμέτρων ζωτικής
σημασίας.
Επικοινωνί
α/Συστήματ
α
κοινωνικής
αλληλεπίδρ
ασης

Ο εκπαιδευόμενος
θυμάται τουλάχιστον
2 ψηφιακές
πλατφόρμες
επικοινωνίας και
κοινωνικής
δικτύωσης.

ώρες/ 7 ημέρες ) των
ζωτικής σημασίας
παραμέτρων.
Ο εκπαιδευόμενος
γνωρίζει τα
χαρακτηριστικά και τη
λειτουργικότητα από
τουλάχιστον 2 ψηφιακές
πλατφόρμες
επικοινωνίας και
κοινωνικής δικτύωσης.

ζωτικής σημασίας
παραμέτρους.
Ο εκπαιδευόμενος
γνωρίζει τουλάχιστον
έναν παροχέα υλικού
και μία πιθανότητα
λήψης (download)
λογισμικού για την
υλοποίηση τουλάχιστον
2 ψηφιακών
πλατφόρμών
επικοινωνίας και
κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκπαιδευόμενος
γνωρίζει και είναι σε
θέση να εφαρμόσει
τουλάχιστον δύο
κριτήρια, προκειμένου
να αναλύσει τις
κοινωνικές ανάγκες και
τις δυνατότητες που
χρησιμοποιούν τις
συσκευές, ώστε να έχει
πρόσβαση σε
πλατφόρμες δικτύωσης.

Ο εκπαιδευόμενος
κατανοεί τις βασικές
τεχνικές αρχές για να
δουλέψουν τουλάχιστον
2 συστήματα
συναγερμού, 2
συστήματα ελέγχου

Ο χρήστης δύναται να
εγκαταστήσει
τουλάχιστον 2
συστήματα συναγερμού,
2 συστήματα ελέγχου
πρόσβασης, 1 σύστημα
παρακολούθησης

Ο εκπαιδευόμενος
δύναται να σχεδιάσει
και να εφαρμόσει
τεχνικά συστήματα
όπως συστήματα
συναγερμού, συστήματα
ελέγχου πρόσβασης,

Ο εκπαιδευόμενος
θυμάται
χαρακτηριστικά σε
όρους υλικού και
λογισμικού
εξοπλισμού, στατικές
και κινητές επιλογές,
ηλεκτρονικά
μηνύματα, επιλογές
βίντεο και ήχου.

Ασφάλεια –
Τεχνικές
λύσεις

Ο εκπαιδευόμενος
θυμάται τουλάχιστον
2 συστήματα
συναγερμού, 2
συστήματα ελέγχου
πρόσβασης, 1
σύστημα

Θεωρητικό
μέρος:
Διαδικτυακό
σεμινάριο, εξ’
αποστάσεως
εκπαίδευση/
πλατφόρμα
moodle,
προσέγγιση
αυτόοργανωμένου
περιβάλλοντος
εκμάθησης
(SOLE)
Πρακτικό
μέρος:
Πρακτική
εκπαίδευση με
δοκιμαστική
συσκευή,
Μελέτη
περίπτωσης

8 ωρ.

Πρακτική
εξέταση

4 ωρ.

Προφορική/
πρακτική
εξέταση
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παρακολούθησης
κίνησης και πτώσης,
ένα σύστημα
παρακολούθησης
παραμέτρων ζωτικής
σημασίας με τη
χρήση αισθητήρων
υφάσματος, και
τουλάχιστον ένα
σύστημα επείγουσας
κλήσης, τα οποία
είναι διαθέσιμα στην
αγορά.

πρόσβασης, 1 σύστημα
παρακολούθησης
κίνησης και πτώσης, ένα
σύστημα
παρακολούθησης
παραμέτρων ζωτικής
σημασίας με τη χρήση
αισθητήρων υφάσματος,
και τουλάχιστον ένα
σύστημα επείγουσας
κλήσης, τα οποία είναι
διαθέσιμα στην αγορά.

κίνησης και πτώσης, ένα
σύστημα
παρακολούθησης
παραμέτρων ζωτικής
σημασίας με τη χρήση
αισθητήρων υφάσματος,
και τουλάχιστον ένα
σύστημα επείγουσας
κλήσης, τα οποία είναι
διαθέσιμα στην αγορά.

συστήματα
παρακολούθησης
κίνησης και πτώσης,
συστήματα
παρακολούθησης
παραμέτρων ζωτικής
σημασίας και
συστήματα επείγουσα
κλήσης, τα οποία είναι
διαθέσιμα στην αγορά.
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