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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΖΗΕ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ!
Δωρεάν προγράμματα ςε όλεσ τισ πόλεισ από το Κέντρο Παραγωγικότητασ
Στο πλαίςιο του Ζργου Προϊθηςησ του Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν, το Κζντρο Παραγωγικότητασ
(ΚΕΠΑ), ςε ςυνεργαςία με το Τμήμα Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν (ΤΗΕ), προςφζρει από τον
Σεπτζμβριο 2017 δωρεάν Εργαςτήρια για την εκμάθηςη ςημαντικϊν ςυςτημάτων
ηλεκτρονικήσ διακυβζρνηςησ, όπωσ η Διαδικτυακή Πφλη Αριάδνη, το TaxisNet και το
Διαδικτυακό Σφςτημα Πληρωμήσ Ειςφορϊν ςτισ Υπηρεςίεσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, καθϊσ
και προγράμματα κατάρτιςησ για την απόκτηςη βαςικϊν ψηφιακϊν δεξιοτήτων.
Στα προγράμματα αυτά καλφπτονται, μεταξφ άλλων, η χρήςη του διαδικτφου και οι βαςικζσ
εφαρμογζσ του, η ΜS Word, η MS Excel και η Αςφάλεια Δεδομζνων. Για την περίοδο 1/9/2017
μζχρι 31/12/2018 ζχουν πραγματοποιηθεί 181 Εργαςτήρια Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ
διάρκειασ 4 ωρϊν ςε όλεσ τισ πόλεισ, ςτα οποία ςυμμετείχαν 2513 άτομα. Για την ίδια περίοδο
ζχουν γίνει 83 προγράμματα εκμάθηςησ βαςικϊν ψηφιακϊν δεξιοτήτων, διάρκειασ 24 ωρϊν,
ςτα οποία ςυμμετείχαν 1013 άτομα. Επιπλζον το 2018 πραγματοποιήθηκαν 24 προγράμματα
κατάρτιςησ για πρόςωπα Τρίτησ Ηλικίασ (άνω των 65 ετϊν) ςε περιβάλλον Windows, Android
και ΙΟS, ςτα οποία ςυμμετείχαν 302 άτομα τησ ηλικιακήσ αυτήσ ομάδασ. Επιπλζον, το 2018
οργανϊθηκαν 14 προγράμματα για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο, ςτα οποία ςυμμετείχαν 215
άτομα.
Στο πλαίςιο του ιδίου ζργου το ζτοσ 2018 προςφζρθηκε ςυμβουλευτική καθοδήγηςη ςε 100
οργανιςμοφσ (επιχειρήςεισ, κοινοτικά ςυμβοφλια, δημαρχεία και άλλουσ φορείσ) με επιτόπιεσ
επιςκζψεισ με ςτόχο την περαιτζρω αξιοποίηςη των υπηρεςιϊν ηλεκτρονικήσ διακυβζρνηςησ
και γενικότερα του ηλεκτρονικοφ επιχειρείν. Πραγματοποιήθηκαν επίςησ 30 παρουςιάςεισ ςε
Δημαρχεία / Κοινότητεσ και άλλουσ φορείσ για το θζμα τησ Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ, τισ
οποίεσ παρακολοφθηςαν 400 άτομα.
Τα Εργαςτήρια και Προγράμματα κατάρτιςησ που προςφζρονται δωρεάν ςε όλεσ τισ πόλεισ
από το Κζντρο Παραγωγικότητασ, ςε ςυνεργαςία με το Τμήμα Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, θα
ςυνεχιςτοφν καθόλη την διάρκεια του 2019. Τα Προγράμματα/Εργαςτήρια απευθφνονται τόςο
ςε ςτελζχη επιχειρήςεων όςο και ςε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που
ςυμπληρϊνουν με επιτυχία τα προγράμματα δίνεται πιςτοποιητικό ςυμμετοχήσ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αίτηςη για ςυμμετοχή μζςω τησ ιςτοςελίδασ
http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/eskills ή ςτα τηλζφωνα 24812430,25873588 και 22806114.
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