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Το πρόγραµµα «εκπαίδευση οργαζοµένων ΟΤΑ σε Νέες τεχνολογίες»
υλοποιούν το Ινστιτούτο Τοπικής αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ)

που

και η Πληροφορική –

Επιµόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. (Π.Ε.Τ.Α ) ξεκίνησε !
Το πρόγραµµα των επιδοτούµενων σεµιναρίων θα υλοποιηθεί από τοπικά Κέντρα
Επαγγελµατικής Κατάτισης (ΚΕΚ) και θα δώσει την ευκαιρία στους εργαζοµένους
στην τοπική αυτοδιοίκηση να καταρτιστούν σε προηγµένες δεξιότητες στη χρήση
εφαρµογών διαδικτύου και πληρoφορικής.
Η γνώση στις σύγχρονες τεχνολογίες και η δυνατότητα αξιοποίησής τους αποτελεί
βασικό µοχλό ανάπτυξης και αποτελεσµατικής διοίκησης. Παράλληλα εξοπλιζόµαστε
µε όλα τε εφόδια τα οποία θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν τη καθηµερινή µας
δράση και τον σηµαντικότερο στόχο µας, την εξυπηρέτηση του πολίτη !
Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συµµετοχή στα σεµινάρια µέσα από το
διαδραστικό δικτυακό τόπο ekpedeftite.kedke.gr.

°π∞∆π;
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΕ ΩΦΕΛΟΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ∆ΟΥΛΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ !
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Ι.1 ∆ηµιουργία on-line υπηρεσιών τύπου «mashup», µε
έµφαση στην απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριακών
δεδοµένων και διαδραστικότητα µε ψηφιακούς χάρτες
τύπου Google Maps

ΙΤΑ

70

14 x 5 ώρες

Ι.2 ∆ιαδικτυακές Εφαρµογές και Υπηρεσίες (webmail,
collaborative applications, blogging, CMS, LMS, ζωντανή
µετάδοση εκδηλώσεων, τηλεδιάσκεψη, εφαρµογές
πυροπροστασίας κλπ)

ΙΤΑ

70

14 x 5 ώρες

Ι.3 Σχεδιασµός, εγκατάσταση και διαχείριση τοπικών
ασύρµατων δικτύων και εφαρµογές πυροπροστασίας

ΙΤΑ

70

14 x 5 ώρες

Ι.4 Εγκατάσταση, διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και
χρήση UBUNTU LINUX (Desktop & Servers) µε έµφαση
σε εφαρµογές διαχείρισης και διάθεσης γεωγραφικών
πληροφοριών (GIS) ανοικτού κώδικα στην τοπική
αυτοδιοίκηση

ΙΤΑ

70

14 x 5 ώρες

Ι.5 Σχεδιασµός, ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρησιακών
διαδικασιών των ΟΤΑ για παροχή on-line υπηρεσιών
σύµφωνα µε το Ελληνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας

ΙΤΑ

70

14 x 5 ώρες

Π.1 Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων ∆εδοµένων
και
Υφισταµένων
Εφαρµογών
Πληροφορικής,
εγκατεστηµένων στους ΟΤΑ, µε την εφαρµογή
σύγχρονων τεχνικών "Business Intelligence" (Επιχειρησιακή
Νοηµοσύνη),
"Content
Management"
(∆ιαχείριση Περιεχοµένου) και "Business Process
Management / Monitoring" (∆ιαχείριση / Εποπτεία
Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών)

ΠΕΤΑ

55

11 x 5 ώρες

Π.2 Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Τηλεπικοινωνιακών
∆ικτύων στο εσωτερικό και στην περιφέρεια ενός ∆ήµου
(LANs, Ιntranet, Σύzευξις, Municipal Networks,
Ευρυζωνικά ∆ίκτυα και Υπηρεσίες, τηλεφωνία και
σχετικές εφαρµογές)

ΠΕΤΑ

55

11 x 5 ώρες

Π.3 Επιχειρησιακή Αξιοποίηση σηµαντικών έργων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους ΟΤΑ (ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, LGAF, GIS, ευρυζωνικά, διαλειτουργικότητα συστηµάτων και εφαρ-µογών, εφαρµογές
διαχείρισης
«εσωτερικού»
και
«εξωτερικού»
περιεχοµένου

ΠΕΤΑ

55

11 x 5 ώρες

