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Χρήστος Κοκκάλας 
Προϊστάμενος 

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 



Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 
2018, Έκθεση χώρας για την Ελλάδα 

 Η Ελλάδα θα μπορούσε να επωφεληθεί από την επίσπευση της υλοποίησης της 

στρατηγικής για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η καλή συνεργασία μεταξύ όλων των 

αρχών του Δημοσίου που μπορούν να διαδραματίζουν ρόλο στον τομέα των ψηφιακών 

δεξιοτήτων και των σχετικών παραγόντων της αγοράς αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη 

των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η προτεινόμενη ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις ψηφιακές 

δεξιότητες και την απασχόληση , εφόσον μετουσιωθεί γρήγορα σε συγκεκριμένες δράσεις, 

μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων, ιδίως για το 50 % των 

ατόμων που δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, καθώς επίσης και στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. 

 

 

 



Για την κατάρτισή του το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων 
Πρακτικών βασίστηκε στην παρακάτω μεθοδολογία 

•  Χαρτογράφηση .  Ανάλυση και  προσδιορισμός των υφισταμένων αναγκών 

ψηφιακών δεξιοτήτων στους τομείς που προσδιορίζουν, εκθέσεις και σχέδια 

δράσης της Ε.Ε. 

• Αποτύπωση ικανοτήτων. Φορέων από τον δημόσιο, ιδιωτικό και τρίτο τομέα να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων. 



• Συνεργατική Καινοτομία. Οι συνεργασίες βρίσκονται στον πυρήνα της 

πολιτικής καινοτομίας που σχεδιάζει το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων 

Πρακτικών. Το νέο σχέδιο δράσης αποτυπώνει συνέργειες , οι οποίες 

επιτεύχθηκαν μέσα από το Innovation Lab. 

• Ευθυγράμμιση. Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης βρίσκονται σε 

ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί με τα 

επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Μεθοδολογία Κατάρτισηςτο Τμήμα Καινοτομίας και 
Βέλτιστων  

Πρακτικών βασίστηκε 



• Συνεργασίες  - Δημιουργία Δικτύων. 

• Ενθάρρυνση της Καινοτομίας και της Πρωτοτυπίας.  

• Ενθάρρυνση νέων ιδεών. Οι καλύτερες ευκαιρίες για 

μάθηση. 

• Συμμετοχή και αλληλεπίδραση. Ανταλλαγή 

Τεχνογνωσίας. 

Οι Αξίες μας 



• Δημιουργία περισσότερων και μεγαλύτερο αντίκτυπο δράσεων 

• Περισσότερο στοχευμένες δράσεις, με μετρήσιμα αποτελέσματα και 

αναμενόμενα οφέλη, 

• Παροχή εξειδικευμένων δράσεων σε ειδικές κατηγορίες αναγκών, 

• Έμφαση στην καινοτομία και στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, 

• Προσέγγιση κατηγοριών ωφελούμενων με αδυναμίες πρόσβασης σε 

ψηφιακές δεξιότητες και μείωση του αποκλεισμού, 

• Αύξηση της αποδοτικότητας των δράσεων μέσα από την ανάπτυξη 

συνεργειών. 

Προσανατολισμός Σχεδίου Δράσης 



• Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων πολιτών και επιχειρήσεων. 

• Ψηφιακές δεξιότητες στον δημόσιο τομέα. 

• Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση. 

• Προσανατολισμός των κοριτσιών σε ψηφιακές δεξιότητες και ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας των γυναικών σε ψηφιακές θέσεις εργασίας. 

• Ενίσχυση του πειραματισμού και της ανάπτυξης της συστημικής 

καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα 

Επιχειρησιακοί Στόχοι Σχεδίου Δράσης 



Οι δράσεις για την επόμενη επίτευξη των στόχων 



Βασικά Στοιχεία Σχεδίου Δράσης 

Συνολικός Αριθμός Δράσεων: 79 

 

Συνολικός Αριθμός Ωφελουμένων: 247.327* 

 

Μέλη Εθνικής Συμμαχίας : 23 
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Γενικός τύπος 

Ψηφιακές δεξιότητες 
πολιτών και επιχειρήσεων 

 

Ψηφιακές δεξιότητες στον 
δημόσιο τομέα 

 

Ψηφιακές δεξιότητες στην 
εκπαίδευση 

 

Προσανατολισμός των 
κοριτσιών σε ψηφιακές 

δεξιότητες και ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των 
γυναικών σε ψηφιακές 

θέσεις εργασίας. 

Ενίσχυση του 
πειραματισμού και της 

ανάπτυξης της συστημικής 
καινοτομίας στον Δημόσιο 

Τομέα. 

Αριθμός Δράσεων ανά Άξονα 

2018

2019
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Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Ενίσχυση ψηφιακών 
δεξιοτήτων πολιτών 

και επιχειρήσεων 

Ψηφιακές δεξιότητες 
στον δημόσιο τομέα 

Ψηφιακές δεξιότητες 
στην εκπαίδευση 

Eνίσχυση του 
προσανατολισμού 
των κοριτσιών σε 

ψηφιακές δεξιότητες 
και της 

απασχολησιμότητας 
των γυναικών σε … 

Ενίσχυση του 
πειραματισμού και 
της ανάπτυξης της 

συστημικής 
καινοτομίας στον 
Δημόσιο Τομέα 

Αναβάθμιση δεξιοτήτων/ Upskilling 

Ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων στον 
τομέα ΤΠΕ 

Εκδήλωση 

Εκπαίδευση στο χώρο της Παιδείας 

Κατανομή Δράσεων Ανά Επιχειρησιακό Στόχο 



Κατανομή Ωφελουμένων Ανά Άξονα 

149922,0 

2400,0 

93060,0 

675,0 1270,0 

Αριθμός Ωφελουμένων ανά Άξονα 

Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων πολιτών και 
επιχειρήσεων 

Ψηφιακές δεξιότητες στον δημόσιο τομέα 

Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση 

Eνίσχυση του προσανατολισμού των κοριτσιών σε 
ψηφιακές δεξιότητες και της απασχολησιμότητας 
των γυναικών σε ψηφιακές θέσεις εργασίας 

Ενίσχυση του πειραματισμού και της ανάπτυξης 
της συστημικής καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα 



Ο Δρόμος Μπροστά 2019 
• Ενίσχυση του άξονα Δημόσιος Τομέας  

 

Έργα Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού   
στην Δημόσια 
Διακυβέρνηση 

 

 

 



Ο Δρόμος Μπροστά 2019 
• Αύξηση πρόσβασης γυναικών σε ψηφιακές 

δεξιότητες.  

                    
Επικέντρωση σε 
δράσεις – Innovation 
Lab 

 



Ο Δρόμος Μπροστά 2019 
• Ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας  

Εγχειρίδιο Πολιτικής Καινοτομίας 

                                        
Πλατφόρμα Καινοτομίας                                     
Παρατηρητήριο Καλών 
Πρακτικών, Τμήμα 
Καινοτομίας 

 

 



Ο Δρόμος Μπροστά 2019 
• Παρακολούθηση υλοποίησης – Monitoring – 

Μηνιαίες Αναφορές στην Ε.Ε. 

• Μεγέθυνση – Νέα Μέλη 

• Επικαιροποίηση Σχεδίου Δράσης 2019 – 
Ιούνιος – Innovation Lab  

• Εξέλιξη Εθνικής Συμμαχίας  

 

 



Ο Δρόμος Μπροστά 2020 
 

• Κατάρτιση Στρατηγικής Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
για την Υποστήριξη του Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού στην Δημόσια 
Διακυβέρνηση 2020-2022 

 

• Σχέδιο Δράσης 2020 

 



Ευχαριστώ! 



Ευχαριστώ! 


