Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS THERAPOS
Ημερομηνία: 2018.06.13 14:56:54 EEST

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ &
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

2018

Περιεχόμενα
Εισαγωγή: .............................................................................................................................. 2
Ελληνική Εθνική Συμμαχία Ιστορικό ..................................................................................... 3
Συντονισμός και Διοίκηση της Εθνικής Συμμαχίας ............................................................... 4
Η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής στην Εθνική Συμμαχία ............................................. 6
Πώς επικοινωνεί η Εθνική Συμμαχία .................................................................................... 7
Συμμετοχή στην Ελληνική Εθνική Συμμαχία ......................................................................... 7
Πώς συμβάλλουν τα μέλη στην επιτυχία της Εθνικής Συμμαχίας ........................................ 8
Επίλογος .............................................................................................................................. 10

1
Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων,
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2018

Εισαγωγή:
H ψηφιακή οικονομία είναι απαραίτητη για την καινοτομία, τη μεγέθυνση της
οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα. Ο ψηφιακός
αναλφαβητισμός, είτε με τη μορφή της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων είτε με τη
μορφή της παρωχημένης ψηφιακής γνώσης θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση
του ποσοστού της ανεργίας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 825.000 θέσεις εργασίας θα μείνουν κενές, ελλείψει
ψηφιακής κατάρτισης των ανέργων, ενώ 25.000.000 Ευρωπαίοι είναι ήδη άνεργοι.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας θα έχει σημαντική
επίπτωση στην αγορά εργασίας και στο είδος των δεξιοτήτων που απαιτούνται από
την οικονομία και την κοινωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 2016 τη Νέα
Ατζέντα για τις Δεξιότητες στην Ευρώπη, μέσα από την οποία προωθούνται
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, την ικανότητα
απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα και παρουσιάζονται ενέργειες και δράσεις
για τη διαχείριση του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.
Η νέα Ατζέντα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των δεξιοτήτων, τη διαχείριση
της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη και των χιλιάδων θέσεων εργασίας
στον κλάδο των ΤΠΕ που παραμένουν κενές σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η
Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση ( Digital Skills and
Jobs Coalition ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί στρατηγικού χαρακτήρα
πρωτοβουλία ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση μιας συνεκτικής
και συγκροτημένης στρατηγικής με στόχο την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, Η Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την
Απασχόληση συνιστά μια πανευρωπαϊκή συνεργασία μετόχων από τον δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών κτλ., με
απώτερο στόχο τη διάδοση καλών πρακτικών για την αναβάθμιση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των μαθητών, των χρηστών των κυβερνητικών υπηρεσιών και του
εργατικού δυναμικού, για τη μείωση του υφιστάμενου ψηφιακού χάσματος και την
ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.
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Προκειμένου να διευκολυνθεί η διάχυση και υλοποίηση της πολιτικής σε εθνικό
επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο της Νέας
Ατζέντας, να αναπτύξουν εκτενείς εθνικές στρατηγικές για τις ψηφιακές δεξιότητες,
οι οποίες περιλαμβάνουν:


τη δημιουργία εθνικών συμμαχιών για τις ψηφιακές δεξιότητες που θα
αποτελέσουν τον χώρο ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ δημόσιων αρχών,
επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων και



την κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης για την υλοποίηση πρωτοβουλιών
ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων σε κρίσιμους τομείς πολιτικής της
διακυβέρνησης.

Ελληνική Εθνική Συμμαχία Ιστορικό

Η ίδρυση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και
η υλοποίηση της Νέας Ατζέντα για τις Δεξιότητες στην Ευρώπη συνιστούν
προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια και για τη χώρα μας.
Οι ενέργειες ορόσημα, προκειμένου η Εθνική Συμμαχία της Ελλάδας να
συμπεριληφθεί μεταξύ των αντίστοιχων Συμμαχιών των κρατών-μελών της Ε.Ε.,
είναι οι εξής:


Υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων, Γενικών
Γραμματειών, του ΣΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση της
Επιτροπής για τη Ψηφιακή Οικονομία το 2014,



Συγκρότηση της Επιτροπής για τη Ψηφιακή Οικονομία με σκοπό την
κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης τον Δεκέμβριο του 2016,



Κατάρτιση και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2018 στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τον Μάρτιο του 2018, από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων
Πρακτικών,



Δημιουργία του ιστότοπου της Εθνικής Συμμαχίας, τον Μάρτιο του 2018,
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Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2018 και
αναγνώριση της Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και την Απασχόληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Απρίλιο
του 2018 και



Σύσταση της Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες
και την Απασχόληση, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ17847/17.05.2018
(ΦΕΚ

1876/Β/25.05.2018,

ΑΔΑ:

ΨΟ40465ΧΘΨ-82Θ)

απόφαση

της

Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συντονισμός και Διοίκηση της Εθνικής Συμμαχίας
Ο συντονισμός της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την
Απασχόληση γίνεται από

το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο

αναλαμβάνει την ένταξη της πρωτοβουλίας Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και την Απασχόληση στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2017-2019, όπως κάθε φορά ισχύει.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπογράφει εκ
μέρους της Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας το ετήσιο συμβόλαιο με τον ανάδοχο
συμβολαίου που ορίζει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος υποστηρίζει την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις Εθνικές Συμμαχίες.
Επίσης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διαχειρίζεται τους πόρους που
προκύπτουν από την υπογραφή του ανωτέρω συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους
που προβλέπονται σε αυτό για τη χρηματοδότηση δαπανών που προκύπτουν από
δράσεις διάχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων της Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας.
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική
διοίκηση της Εθνικής Συμμαχίας και το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων
Πρακτικών για τoν οργανωτικό και επιχειρησιακό συντονισμό. Ο Προϊστάμενος της
Γενικής Διεύθυνσης ασκεί καθήκοντα συντονιστή της Εθνικής Συμμαχίας και την
εκπροσωπεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών συνεργάζεται με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
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τα

οποία

εντάσσονται

στο

πλαίσιο

της

ευρωπαϊκής

πρωτοβουλίας των Εθνικών Συμμαχιών για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την
Απασχόληση, την προώθηση δράσεων που περιλαμβάνονται στη Νέα Ατζέντα για τις
Δεξιότητες στην Ευρώπη σε εθνικό επίπεδο, καθώς και κάθε άλλη συναλλαγή με
σκοπό την παροχή πληροφοριών και την υποβολή εγγράφων που αφορούν στην
οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας.
Επίσης, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών αποτελεί το σημείο επαφής
με το Secretariat for the Digital Skills and Jobs Coalition και τις υπηρεσίες
υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα λειτουργίας των Εθνικών
Συμμαχιών. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί τους όρους του συμβολαίου που
συνάπτεται ετησίως μεταξύ της Εθνικής Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ώστε αυτό να συγκλίνει με τους επιχειρησιακούς στόχους της Εθνικής Συμμαχίας και
υποβάλει σχέδια δράσης, αναφορές και εκθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
συμβόλαιο.
Σε εθνικό επίπεδο, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών μεριμνά για
την έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τα μέλη της Εθνικής Συμμαχίας, την
παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, και την
επικοινωνία τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα
εργαλεία δημοσιότητας και αναφορών που προβλέπονται κάθε φορά από το
συμβόλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών
υποστηρίζει τα μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για την απόκτηση συνεργειών στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων τους, καθώς και στην τεχνική
εξειδίκευση των δράσεων, όπου απαιτείται.
Τέλος, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών αναπτύσσει και
διαχειρίζεται τα εργαλεία δημοσιότητας της Εθνικής Συμμαχίας, την ιστοσελίδα της
Εθνικής Συμμαχίας και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, καθώς αυτά αποτελούν βασικά σημεία επικοινωνίας των δράσεων της
Εθνικής Συμμαχίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι παραπάνω δρώντες αναλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου
να διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ εταίρων από όλο το φάσμα της
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κοινωνίας (ιδιωτικός τομέας, πανεπιστημιακά ιδρύματα,
ΜΚΟ, Κοινωνία των Πολιτών κτλ) στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων, τον
σχεδιασμό δράσεων και τη διάχυση καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση του
ψηφιακού χάσματος. Στρατηγικός σκοπός της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και την Απασχόληση είναι η διαμόρφωση όρων βιώσιμης και
ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονομίας, σεβόμενη την κοινωνική συνοχή.

Η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής στην Εθνική Συμμαχία

Οι Εθνικές Συμμαχίες αποτελούν πολυσυλλεκτικούς σχηματισμούς, στους οποίους
συμμετέχουν φορείς από κάθε τομέα της κοινωνίας. Τα οφέλη της συμμετοχής στην
Εθνική Συμμαχία και της διάχυσης των δράσεων τους μέσα από τους διαύλους
επικοινωνίας της Συμμαχίας είναι τα εξής:


η δυνατότητα συνεργειών με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε
εθνικό επίπεδο, καθώς και με τις αντίστοιχες εθνικές συμμαχίες των άλλων
κρατών-μελών και με φορείς που συμμετέχουν ως μέλη ή ως φορείς
πρωτοβουλιών (pledges) (βλ. παρακάτω) στην Εθνική Συμμαχία σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο,



η δυνατότητα πρόσβασης στις πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,



η ενσωμάτωση και η διάδοση των δράσεων των μελών της Εθνικής
Συμμαχίας σε δημόσιες πολιτικές της χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο,



η μεγαλύτερη διάχυση των δράσεων μέσα από ένα κεντρικό κανάλι, με τρόπο
οργανωμένο και συνεκτικό,



η

δυνατότητα

ανάπτυξης

και

εφαρμογής

τομεακών

ψηφιακών

δραστηριοτήτων με την υποστήριξη περιφερειακών και τοπικών δημόσιων
φορέων όπως ο τουρισμός, οι μειονότητες, ο γυναικείος πληθυσμός κτλ,


η ευθυγράμμιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και άλλων
δράσεων σχετικών με την αγορά εργασίας,
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η δυνατότητα που δίνεται στους συμμετέχοντες φορείς
να προσαρμόσουν τα ψηφιακά «προϊόντα» τους (εκπαιδευτικό υλικό,
εργαλεία, πλατφόρμες, πιλοτικά προγράμματα κτλ) στην ελληνική και
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και



η δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής νέων διδακτικών μοντέλων, μεθόδων
και διαδικασιών και η διάχυσή τους ως καλές πρακτικές.

Πώς επικοινωνεί η Εθνική Συμμαχία
Οι τρόποι επικοινωνίας της Εθνικής Συμμαχίας με τα μέλη της, τους πολίτες και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ιστοσελίδα www.nationalcoalition.gr, τα εργαλεία που
παρέχονται μέσα από τη σελίδα, το Τwitter (@nationcoalition) και το Linkedin
(Greek National Coalition). Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα αναρτάται πληροφοριακό
υλικό που σχετίζεται με τη Συμμαχία, οι εκδηλώσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επίσημα κείμενα κτλ.

Συμμετοχή στην Ελληνική Εθνική Συμμαχία
Η Εθνική Συμμαχία αποτελεί εθνική πρωτοβουλία ανοικτή σε όλους. Σε αυτή
μπορούν να συμμετέχουν φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκπρόσωποι
της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά τους να
προσφέρουν στην ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την ενίσχυση και διάδοση των
ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.
Οι τρόποι συμμετοχής στην Εθνική Συμμαχία είναι δύο: α) συμμετοχή ως μέλος ή β)
συμμετοχή ως φορέας πρωτοβουλίας (pledger).
1. Ως προς τα μέλη:
α. αξιολογείται η αντίληψή τους για τη συνεισφορά τους στους στόχους της
Συμμαχίας, όπως διατυπώνεται στο σχετικό πεδίο της φόρμας και
β. αν οι δράσεις που προτείνουν συνάδουν με τους στόχους και το
περιεχόμενο της Εθνικής Συμμαχίας.
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2. Ως προς τους φορείς πρωτοβουλιών (pledgers), αξιολογείται κατά πόσο το
περιεχόμενο της περιγραφόμενης πρωτοβουλίας (pledge) εμπίπτει στα
χαρακτηριστικά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διατυπώσει για αυτή την
κατηγορία δράσεων στη Χάρτα για τα Μέλη της Συμμαχίας για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα (The Digital Skills and Jobs Coalition
Members Charter) .
Προς διευκόλυνση σε σχέση με τα παραπάνω, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να
διαβάσουν και να αποδεχτούν τη Χάρτα για τα Μέλη της Συμμαχίας για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και τα Επαγγέλματα (The Digital Skills and Jobs Coalition Members
Charter), η οποία αποτελεί το καταστατικό κείμενο της Συμμαχίας. Μέσα από την
εμπέδωση και την αποδοχή της Χάρτας, τα μέλη της Συμμαχίας δεσμεύονται να
συνεργαστούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και ενημερώνονται για
τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στήριξη στις Εθνικές
Συμμαχίες. Το κείμενο της Χάρτας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εθνικής
Συμμαχίας.
Αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής στην Εθνική Συμμαχία, οι ενδιαφερόμενοι
φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική φόρμα η οποία συμπληρώνεται και
υποβάλλεται

μέσα

από

τον

ιστότοπο

της

Εθνικής

Συμμαχίας

www.nationalcoalition.gr.
H φόρμα αποστέλλεται στην αρμόδια μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, το οποίο
αξιολογεί και εισηγείται σχετικά με την ένταξη νέους μέλους στον Συντονιστή της
Επιτροπής προκειμένου να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις περί της
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ17847/17.05.2018 ΥΑ,
ειδικότερα, οι φορείς του δημοσίου τομέα εκπροσωπούνται από ένα (1) τακτικό και
ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, τα οποία ορίζονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα
ή αντίστοιχου επιπέδου.

Πώς συμβάλλουν τα μέλη στην επιτυχία της Εθνικής Συμμαχίας
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Τα μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες
και την Απασχόληση μεριμνούν για τον σχεδιασμό δράσεων ψηφιακών δεξιοτήτων
με σκοπό την ένταξή τους στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης και διασφαλίζουν τη σωστή και
έγκαιρη υλοποίηση τους σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
Τα μέλη συνεργάζονται με το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών για την
κατάρτιση και υποβολή αναφορών και εκθέσεων σύμφωνα με τα εκάστοτε
καθοριζόμενα εργαλεία και τη μεθοδολογία και τηρώντας τις χρονικές προθεσμίες
που έχουν τεθεί.
Επιπρόσθετα, τα μέλη της Συμμαχίας έχουν την ευθύνη της δημοσιότητας των
δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης και που υλοποιούν,
ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, σύμφωνα
με τα παρακάτω:
1. Ενημέρωση για εκδηλώσεις
α. πριν τη διεξαγωγή των προβαλλόμενων προγραμμάτων/δράσεων/εκδηλώσεων
αποστέλλονται προς ανάρτηση στον ιστότοπο της Εθνικής Συμμαχίας:


σύντομο εισαγωγικό κείμενο με τον τίτλο της εκδήλωσης, τους φορείς που θα
παρευρεθούν (π.χ. Περιφέρεια, Δήμοι, Επιμελητήρια κτλ) και τους τρόπους
διάχυσης της εκδήλωσης στους πολίτες,



η ακριβής διεύθυνση του χώρου που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση,



σύνδεσμος που να παραπέμπει στην ατζέντα και στην περιγραφή του
προγράμματος/δράσης/εκδήλωσης,



μια φωτογραφία,



αν είναι εφικτό, αποτίμηση του αριθμού των ατόμων που αναμένεται να
πληροφορηθούν για την εκδήλωση και του αριθμού των ατόμων που θα
συμμετάσχουν.

β. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα μέλη καλούνται να αποστείλουν
οπτικοακουστικό υλικό για ανάρτηση στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της
Εθνικής Συμμαχίας. Τα μέλη επιλέγουν τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα σημεία της
εκδήλωσης που θα ήθελαν να προβάλλουν.
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γ. Μετά την εκδήλωση, αποστέλλεται ο αριθμός των ατόμων
που παρευρέθηκαν και ένας σύντομος απολογισμός.
2. Ενημέρωση για Δράσεις Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και ΚατάρτισηςΠιστοποίησης, με την αποστολή ενημερωτικού υλικού από τους φορείς που
υλοποιούν τις δράσεις. Συγκεκριμένα, οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν τον τίτλο
της δράσης, τα χαρακτηριστικά της, (θέμα, τόπος και χρόνος διεξαγωγής, κοινόστόχος, εκτιμώμενα αποτελέσματα), την ατζέντα, τις δράσεις δημοσιότητας, και τον
ιστότοπο στον οποίο αναρτώνται όλες οι σχετικές πληροφορίες από τον φορέα
υλοποίησης και
3. Ενημέρωση για εκδόσεις (μελέτες, εκθέσεις, αναλύσεις, στατιστικά δεδομένα κτλ.)
που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των μελών της Συμμαχίας και αφορούν στις
ψηφιακές δεξιότητες για να αναρτηθούν στην ενότητα Βιβλιοθήκη/Εκδόσεις.

Επίλογος
Ο Οδηγός για τα μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την
Απασχόληση συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο αποτυπώνει τις υποχρεώσεις,
τον τρόπο συμμετοχής και τις διαδικασίες που αφορούν τα μέλη της Εθνικής
Συμμαχίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο τα μέλη της Συμμαχίας να λάβουν
γνώση και να αποδεχτούν τον Οδηγό. Πρόκειται για ένα δυναμικό κείμενο, το οποίο
θα εμπλουτίζεται και θα τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν
από την εξέλιξη της Εθνικής Συμμαχίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Γραμματείας και
Παροχής Πληροφοριών του
Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Ιωάννης Θεράπος

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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