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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 

υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και 
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνουν μια σειρά 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη του Δημοσίου Τομέα. Η πρώτη φάση του 
προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει 3.000 δημοσίους υπαλλήλους, θα ολοκληρωθεί τον 
Ιούνιο του 2022, ενώ μέχρι το 2025, προβλέπεται περισσότεροι από 20.000 δημόσιοι 
υπάλληλοι να έχουν εκπαιδευτεί στις ψηφιακές δεξιότητες (skilling, upskilling, reskilling) 
μέσα από την πρωτοβουλία της Microsoft  «GR for Growth».  

Πληροφορίες (https://www.nationalcoalition.gov.gr/seira-ekpaideytikon-programmaton-gi/) 

 Στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης 

Περισσότερα από 2500 άτομα παρακολούθησαν το δωρεάν  διαδικτυακό μάθημα “Στοιχεία 

Τεχνητής Νοημοσύνης” (Elements of AI), το οποίο φιλοξενήθηκε στην Ψηφιακή Ακαδημία 

Πολιτών από τον Απρίλιο του 2021. Το μάθημα “Στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης” (Elements 

of AI), διαμορφώθηκε  από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και  τη Φινλανδική εταιρία 

τεχνολογίας Reactor, με τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης της Φινλανδίας στο πλαίσιο της 

Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατίθεται στο ελληνικό 

κοινό από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενώ η μετάφρασή στα ελληνικά (Α 

ενότητα) παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη γλωσσική επιμέλεια του μαθήματος 

(Α ενότητα) ανέλαβε η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

 Το ΥΨηΔ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 

Με κεντρικό μήνυμα «Ζούμε το Μέλλον Σήμερα», το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

συμμετείχε  στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες  είχαν  την ευκαιρία να 

γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου ενώ 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις Ψηφιακές Δεξιότητες για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, η  Γενική 

Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών οργάνωσε, κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (roundtables) και δια ζώσης 

εκπαιδεύσεις πολιτών σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων.  

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2021 

Για 9η συνεχόμενη χρονιά διεξήχθη  η   Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού από τις 9 
έως και τις 24 Οκτωβρίου με την υποστήριξη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές 
Δεξιότητες & την Απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 2283 εκδηλώσεις. 
Επίσης για πρώτη φορά φέτος διοργανώθηκε το EU Code Week Hackathon από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους τέσσερις Έλληνες Code Week Ambassadors   με την πολύτιμη 
συνδρομή πολλών υποστηρικτών που προσέφεραν χορηγίες όπως καθοδήγηση (mentoring) 

https://www.nationalcoalition.gov.gr/seira-ekpaideytikon-programmaton-gi/
https://nationaldigitalacademy.gov.gr/episthmh-ypologistwn-5/grapste-ton-prwto-sas-kwdika-c-73
https://nationaldigitalacademy.gov.gr/episthmh-ypologistwn-5/grapste-ton-prwto-sas-kwdika-c-73
https://www.helsinki.fi/en
https://www.reaktor.com/
https://www.secdigital.gov.gr/
https://www.secdigital.gov.gr/
https://mindigital.gr/
https://www.ntua.gr/el/schools/item/3-school-of-electrical-and-computer-engineering
https://www.ntua.gr/el/schools/item/3-school-of-electrical-and-computer-engineering
https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/events?country_iso=GR&year=2021
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και   Webinars προετοιμασίας στους συμμετέχοντες.  Η Α΄φάση του 1ου   EU Code Week 
Hackathon  πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Μαΐου ενώ η δεύτερη ολοκληρώθηκε τον 
περασμένο Οκτώβριο.  
 

 Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων στις ψηφιακές δεξιότητες από τον ΟΑΕΔ  

 

Ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τα μέλη της Εθνικής Συμμαχίας, Amazon, Cisco, Google, 
υλοποίησε σειρά προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 

εκπαιδεύσεις σε τεχνολογίες ψηφιακού νέφους (cloud services), κυβερνοασφάλειας, 
Tεχνική υποστήριξη πληροφορικής, Σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη, Διαχείριση έργου, 
Ανάλυση δεδομένων, και στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας. Όλοι οι 
καταρτιζόμενεοι είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης, 
αλλά και Ψηφιακό Πιστοποιητικό των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν.  

 

 Δημοσίευση τριών νέων Προσκλήσεων στο πλαίσιο του Digital Europe Programme 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Digital Europe Programme, του νέου 

χρηματοδοτικού εργαλείου της για τα ψηφιακά τεκταινόμενα,  έχει αναρτήσει τρεις 

προσκλήσεις που αφορούν σε Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες. Οι προσκλήσεις είναι 

ανοιχτές σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιες διοικήσεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ και 

οντότητες από άλλες χώρες που συνδέονται με το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Πιο 

συγκεκριμένα, οι προσκλήσειςαφορούν σε: 

1. Εξειδικευμένα μεταπτυχιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε βασικούς τομείς 

ικανότητας  

2. Προηγμένη ανάλυση ψηφιακών δεξιοτήτων 

3. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον χώρο δεδομένων αναφορικά με τις 

δεξιότητες 

 

Στον ιστότοπο του DSJP (https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-

programme) μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις παραπάνω 

προσκλήσεις, καθώς και επιπλέον ενημερωτικό οπτικό υλικό.  

 

 Διασύνδεση του ιστότοπου της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και 

την Απασχόληση με το Digital Skills & Jobs Platform 

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση διαθέτει πλέον 

την δική της πλατφόρμα, το Digital Skills & Jobs Platform. Στο DSJP συγκεντρώνεται κάθε 

διαθέσιμη πληροφορία σε όλη την Ευρώπη που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες ενώ 

ταυτόχρονα ο ιστότοπος διασυνδέεται με τις ιστοσελίδες όλων των Συμμαχιών των κμ της 

ΕΕ. Αντίστοιχα λοιπόν, η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση 

αναβαθμίζει τον ιστόστοπο της, greekcoalition.gov.gr με σκοπό να διασυνδεθεί με την 

Πλατφόρμα Core Service (CSP) της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και 

την Απασχόληση. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 

εργαλείου Connecting Europe Facility (CEF) και πραγματοποιείται  από την Γενική 

Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με το 

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
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Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την εταιρία Interweave. Αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός του 2024. 

 

 


