
 

 

 
 

                                
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
  

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου - 

Δεκεμβρίου 2021, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα 

στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»), 

προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και 

αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των 

δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς. 

Στον θεματικό τομέα «Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης», διοργανώνεται 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:  

 «ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΠΕ»  

 

Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, των Δήμων και των Περιφερειών, των Οργανισμών Τοπικής και 

Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και Φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς πολιτιστικής 

ανάπτυξης ή της τουριστικής ανάπτυξης μέσω πολιτισμού. 

Κατηγορίες: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:  Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα 

πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. 

 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και 

να υλοποιούν τοπικά σχέδια δράσης για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών και την αξιοποίηση του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος για την ανάδειξη της 

τοπικής δυναμικής σε επίπεδο κοινωνίας και οικονομίας.   Τα στελέχη των υπηρεσιών που θα 



 

 

 

παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι σε θέση μετά την παρακολούθηση να:  

 Αντιλαμβάνονται και εντοπίζουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση στοχευμένων αναπτυξιακών δράσεων  

 Αντιλαμβάνονται και εντοπίζουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών να συμβάλλουν 

αφενός, στην τοπική πολιτιστική ανάπτυξη και αφετέρου στην προώθηση και ανάδειξη 

αυτού του πολιτιστικού αποθέματος μέσω των ν/τ.  

 Συνεργάζονται αποτελεσματικά με στελέχη άλλων υπηρεσιών, άλλων ειδικοτήτων και την 

τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη συγκεκριμένων αναπτυξιακών δράσεων που θα 

βασίζονται στον πολιτισμό και θα αξιοποιούν τις ν/τ. 

 Κατανοούν την ανάγκη ύπαρξης σχεδίων δράσης με τη χρήση ν/τ για την τοπική 

πολιτιστική ανάπτυξη. 

 Σχεδιάζουν και να υλοποιούν τοπικά σχέδια δράσης για την πολιτιστική ανάπτυξη μέσω της 

χρήσης ν/τ. 

Χρονική Διάρκεια: 28 ώρες 

 

Θεματικές Ενότητες: 

1. Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

2. Εισαγωγή στις βασικές  έννοιες: τοπική πολιτιστική ανάπτυξη και στη χρήση των ΤΠΕ για 

τον πολιτισμό 

3. Πολιτιστικές Βιομηχανίες, Πολιτιστικά Προϊόντα και Τοπική Ανάπτυξη 

4. Σχέδιο Δράσης για την Τοπική Πολιτιστική Ανάπτυξη 

5. Καταγραφή και Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

6. Ο ιστός στην υπηρεσία της πολιτιστικής ανάπτυξης 

7. Οι κινητές τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτιστικής ανάπτυξης 

8. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία ανάδειξης και προώθησης του τοπικού 

πολιτισμού 

9. Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιμορφούμενων. 

 

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν 



 

 

 

παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη 

διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 


