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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17
Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα 
Τηλ.: 2132063750
E-mail: gperatt@patt.gov.gr               
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

Αθήνα, 

ΠΡΟΣ : Δήμαρχο Κορυδαλλού
             κ.  Χουρσαλά Νικόλαο

Θέμα: Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού στην 
Περιφέρεια Αττικής

Αγαπητέ Νίκο,

Με την υπ’ αριθμ 2712/18-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και η Περιφέρεια Αττικής, ξεκίνησε την 
υλοποίηση του έργου «Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού 
εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής» ΕΠ «Αττική 2014 -2020».

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ψηφιακά 
αναλφάβητους πολίτες, με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες που εμφανίζουν σοβαρή 
υστέρηση στις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και σε πολίτες που διαθέτουν τις βασικές 
δεξιότητες και θέλουν να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες στο διαδίκτυο.

 Μέχρι πρότινος έχουν εκπαιδευτεί πάνω από χίλιοι ωφελούμενοι στην Περιφέρεια 
Αττικής μέσω Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinar) και δια ζώσης. 

Ο δικός σας Δήμος αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διασύνδεση των πολιτών με 
επιμορφωτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις, προσβλέπουμε την 
συνεργασία σας για τη συμμετοχή των ωφελούμενων στην ανωτέρα δράση.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται από στελέχη της Πράξης καθώς και από έναν 
υπεύθυνο του δήμου σας (δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση) που θα μας υποδείξετε. 
Ειδικότερα ο υπεύθυνος του Δήμου σας θα  συνεργάζεται με τα στελέχη του έργου με 
σκοπό την συνδιοργάνωση σεμιναρίων αποκλειστικά για τους Δημότες σας.

 Ένας ολοκληρωμένος εκπαιδευτικός κύκλος  σεμιναρίων περιλαμβάνει τις παρακάτω 
οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες : 

1. Βασικές Δεξιότητες για τη χρήση του Διαδικτύου
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2. Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προστασία Προσωπικών
   Δεδομένων
3. Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
4. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών (e-banking)

5. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Αγορών και συναλλαγών (e-commerce)
6. Ψυχική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο
7. Ικανότητα αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης και Αρχειοθέτησης πληροφοριών
8. Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι 

Η παρακολούθηση των ωφελούμενων είναι ανοιχτή –ελεύθερη- δωρεάν  προς όλους 
και δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση, εμπειρία, εξοικείωση του ωφελούμενου 
σε θέματα διαδικτύου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2132063792   
καθώς μπορείτε και να επισκεφτείτε τις επίσημες σελίδες:

 https://www.facebook.com/digital.attiki

https://www.ptapatt.gr/el/node/427.

Με εκτίμηση

     Ο Περιφερειάρχης Αττικής

Γιώργος Πατούλης


