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Ðñüãñáììá åðéìüñöùóçò óôéò ÔÐÅ 
ãéá  21.000 åñãáæïìÝíïõò óôçí ÔÁ

Συνεχείς είναι οι προσπάθειες της Αυτοδιοίκησης, με τη συνδρομή και της ΚΕΔΚΕ, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις 
στο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, αναβαθμίζοντας τόσο τις υπηρεσίες που παρέχει, όσο - κυρίως - τις δεξιότητες

των εκλεγμένων οργάνων της, αλλά και των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτή.

Άλλωστε για όλους τους εκπροσώ-
πους της Αυτοδιοίκησης αποτελεί
πλέον πεποίθηση ότι ο ψηφιακός α-

ναλφαβητισμός ισοδυναμεί με οπισθοδρόμη-
ση, και κατά συνέπεια η μετάβαση προς το
ψηφιακό μέλλον είναι μονόδρομος. Στο πλαί-
σιο αυτό λοιπόν, με στόχο η Αυτοδιοίκηση να
δείξει για μία ακόμη φορά  το δρόμο της προ-
όδου και της νεωτερικότητας - και ενώ ήδη
βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Ψηφια-
κός Δήμος» που αποσκοπεί στην επιμόρφωση
των αιρετών - τώρα μπαίνει σε εφαρμογή ένα
ακόμη πρόγραμμα με «πρωταγωνιστές» αυτή
τη φόρα τους απασχολούμενους στους ΟΤΑ. 

Το αντικείμενο του Προγράμματος
Tο αντικείμενο του νέου έργου είναι η υλο-
ποίηση σε όλη τη χώρα, προγραμμάτων κα-
τάρτισης στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνολικά
25.000 εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων
και υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το Πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την «Κοι-
νωνία της Πληροφορίας» με τελικό δικαιού-
χο το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι-
ΤΑ) και συνολικό προϋπολογισμό
24.338.000 ευρώ, τα οποία πρέπει να απορ-
ροφηθούν μέχρι το τέλος του 2009.
Όπως παρατηρούν μάλιστα, οι εκπρόσωποι
της Αυτοδιοίκησης, η πραγματοποίηση του
συγκεκριμένου προγράμματος κρίνεται ως ι-
διαίτερης σημασίας, γιατί παρά την εισχώρη-
ση των νέων τεχνολογιών σε πολλούς ΟΤΑ,
ωστόσο μεγάλοι είναι ακόμη οι αριθμοί των
εργαζομένων - κυρίως σε επαρχιακούς δή-
μους - που εμφανίζουν υστέρηση όσον αφορά
την εξοικείωσή τους με αυτές. Οι περισσότε-
ροι είτε δεν χρησιμοποιούν υπολογιστές και

διαδίκτυο, είτε γνωρίζουν περιορισμένες λει-
τουργίες τους.  Η κατάρτισή τους κατά συνέ-
πεια θα συμβάλει τόσο στην προσωπική τους
βελτίωση, όσο και στη  βελτίωση των παρε-
χόμενων, από αυτούς, υπηρεσιών. Παράλλη-
λα, το γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν απευθύ-
νεται μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους, αλλά
και στους εποχιακούς ή επί συμβάσει, δίνει τη
δυνατότητα «παραγωγής» καταρτισμένων υ-
παλλήλων που θα βγουν εν συνεχεία στην α-
γορά εργασίας, και μάλιστα θα διαθέτουν και
πιστοποίηση για τις γνώσεις αυτές, την οποία
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στο
μέλλον όπου απαιτείται. 

Πως θα γίνει η κατάρτιση
Ειδικότερα λοιπόν, το έργο περιλαμβάνει
την κατάρτιση από πιστοποιημένα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και
την πιστοποίηση από Φορείς Πιστοποίησης
σε βασικές δεξιότητες καθώς και την κατάρ-
τιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ) 25.000 εργαζομένων με οποια-
δήποτε σχέση εργασίας στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση α' και β' βαθμού και στις κάθε εί-
δους και μορφής  εταιρείες, επιχειρήσεις και
συνδέσμους αυτής. Από τους υπαλλήλους
που θα λάβουν μέρος οι 21.000 θα καταρτι-
σθούν και πιστοποιηθούν σε βασικές δεξιό-
τητες ΤΠΕ και 4.000 θα καταρτισθούν σε
προηγμένες δεξιότητες ΤΠΕ.
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης
είναι 60 και 70 ώρες για τις βασικές και προ-
ηγμένες δεξιότητες ΤΠΕ αντίστοιχα, 5 εκ των
οποίων αφορούν εκπαίδευση σε σύστημα τη-
λεκατάρτισης. Οι καταρτιζόμενοι θα λαμβά-
νουν επίδομα 5 ευρώ.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε πιστο-
ποιημένες αίθουσες πληροφορικής ή σχολικά
εργαστήρια (όπου προβλέπεται) από εκπαι-
δευτές πιστοποιημένους στην πληροφορική.
Ειδικά για την κατάρτιση σε προηγμένες δε-
ξιότητες ΤΠΕ, η διαδικασία θα υποστηριχθεί
με την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού
υλικού σε 5 έως 7 θεματικές ενότητες που θα
προσδιοριστούν επακριβώς σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα και μετά προσέγγιση των ανα-
γκών της Αυτοδιοίκησης και ενημέρωση και
προετοιμασία των εκπαιδευτών στις συγκε-
κριμένες θεματικές ενότητες.

Πιστοποίηση κατάρτισης σε βασικές
δεξιότητες ΤΠΕ
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχό-
μενης κατάρτισης στους εργαζόμενους, η υ-
λοποίηση των προγραμμάτων συνδέεται με
την πιστοποίησή τους σε βασικές δεξιότητες
χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών. Η πιστοποίηση της κατάρτισης θα
γίνει από φορείς πιστοποίησης που δραστη-
ριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και το εξωτερι-
κό, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύ-
πων και διαδικασιών και διαθέτουν τη σχετι-
κή εμπειρία και τεχνογνωσία. 
Η διάρκεια του έργου θα είναι  από την
20/9/2008 έως τις 30/11/2009.
Προβλέπονται συνολικά 1.540.000 ανθρωπο-
ώρες κατάρτισης για τους εργαζόμενους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε βασικές και σε ε-
ξειδικευμένες εφαρμογές ΤΠΕ. 
Το έργο θα υποστηριχθεί από δράσεις ενημέ-
ρωσης που θα υλοποιηθούν σε κεντρικό
(ΙΤΑ) και τοπικό επίπεδο (ΚΕΚ). 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της οργάνωσης
και υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα θα 
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απασχοληθούν εξειδικευμένα στελέ-
χη του ΙΤΑ που θα αναλάβουν επι-
τελικούς ρόλους στο συντονισμό
και την εποπτεία των επιμέρους
δράσεων, ενώ θα αξιοποιηθούν οι
δομές και τα μέσα που διαθέτει (ε-
γκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξο-
πλισμός). Παράλληλα θα απασχολη-
θούν εξωτερικοί συνεργάτες με
συμβάσεις έργου. Για την επιτυχή
υλοποίηση του έργου, θα χρησιμο-
ποιηθεί πληροφοριακό σύστημα (με
αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος
που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες
του Έργου «Ψηφιακός Δήμος») για
την εσωτερική οργάνωση και παρα-
κολούθηση του έργου. Προβλέπεται
επίσης η χρήση τεχνολογιών Τηλε-
κατάρτισης που θα ενισχύει τη συμ-
βατική εκπαίδευση- κατάρτιση. Στο
πλαίσιο του πληροφοριακού συστή-
ματος θα λειτουργήσει το Portal, τό-
σο για την υποστήριξη της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας και ιδιαιτέρως
της τηλεκατάρτισης, όσο και για την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων
για την πορεία του Προγράμματος.
Για την υποστήριξη του έργου θα υ-
πάρξουν στρατηγικός σχεδιασμός ε-
πικοινωνίας και κεντρικές δράσεις
ενημέρωσης για την προσέλκυση
καταρτιζομένων. 
Από την πλευρά τους τα ΚΕΚ στα ο-
ποία θα ανατεθεί η υλοποίηση με τη
διαδικασία των ανοικτών διεθνών
διαγωνισμών, θα αναλάβουν μεταξύ
άλλων την εξασφάλιση πιστοποιημέ-
νων αιθουσών πληροφορικής, τη
Διοικητική, γραμματειακή και τεχνι-
κή υποστήριξη για την προσέλκυση
των εργαζομένων, την προετοιμασία
των τμημάτων, την οργάνωση και
διεξαγωγή της κατάρτισης, το εκπαι-
δευτικό υλικό, την επιλογή και δια-
χείριση των εκπαιδευτών και τέλος
τη διαδικασία πιστοποίησης.
Σε πρώτη φάση θα υλοποιηθεί το
πρόγραμμα για την κατάρτιση στις
βασικές δεξιότητες (προϋπολογισμού
11.340.000 €) σε 18 περιφέρειες σε
όλη τη χώρα, όπως φαίνονται και από
τον πίνακα τον οποίο παραθέτουμε.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ:
περιλαμβάνει τους Δήμους Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου,
Δάφνης, Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής, Νέας
Φιλαδέλφιας, Νέας Χαλκηδόνας, Ταύρου και Υμητού 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ:
περιλαμβάνει τους Δήμους & Κοινότητες Αγίας Παρασκευής,
Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Εκάλης, Ηρακλείου, Κηφισιάς,
Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Μεταμόρφωσης, Νέας Ερυθραίας,
Νέας Ιωνίας, Νέας Πεντέλης, Νέου Ψυχικού, Παπάγου,
Πεντέλης, Πεύκης, Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Χολαργού, Ψυχικού
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ:
περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αλίμου,
Αργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Ελληνικού, Καλλιθέας,
Μοσχάτου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ:
περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων
Αναργύρων, Αιγάλεω, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου,
Πετρούπολης, Χαϊδαρίου
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΝΟΜΟΙ ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΝΟΜΟΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΙ ΑΡΤΗΣ,
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ) & ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ (ΝΟΜΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ,
ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΟΜΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ΦΩΚΙΔΟΣ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΝΟΜΟΙ
ΔΡΑΜΑΣ, ΕΒΡΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ)
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΤΑ της Α΄ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΤΑ της Β΄ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΝΟΜΟΙ
ΠΕΛΛΗΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ,
ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΟΜΟΙ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΝΟΜΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ,
ΛΑΡΙΣΗΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ


