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Ψηφιακός γραμματισμός από το ΝΟΗΣΙΣ 

δωρεάν για άτομα από 65 ετών στον Δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης   

Το Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε 

συνεργασία με τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου προσφέρουν τη δυνατότητα σε άτομα ηλικίας 65 ετών και 

άνω να συμμετάσχουν εντελώς δωρεάν στο πρόγραμμα Ψηφιακού Γραμματισμού στην Τρίτη Ηλικία. 

Το πρόγραμμα Ψηφιακός Γραμματισμός στην Τρίτη Ηλικία αποτελεί μια συνεργασία του ΝΟΗΣΙΣ με 

την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Με εύκολο, κατανοητό και ψυχαγωγικό τρόπο εξοικειώνει τους 

εκπαιδευόμενους σε βασικές διεργασίες της ψηφιακής πύλης gov.gr, αλλά και άλλες ψηφιακές 

εφαρμογές.  

Στη διάρκεια των μαθημάτων θα αναλυθούν βασικές εργασίες που επιτελούνται ηλεκτρονικά με τη 

χρήση Η/Υ ή άλλης συμβατής φορητής συσκευής (πχ κινητό, tablet). Οι συμμετέχοντες θα μάθουν 

μεταξύ άλλων να εκδίδουν υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, να ενεργοποιούν τη δυνατότητα 

άυλης συνταγογράφησης ή να εκδίδουν πιστοποιητικά δημοτολογίου ή ληξιαρχικές πράξεις. Ακόμη, 

θα παρουσιαστεί ο τρόπος διεκπεραίωσης αιτημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο των ΚΕΠ 

(MyKEPLive). 

 

Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά 

μέσα και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου τόσο με τις 

υπηρεσίες και τους οργανισμούς, όσο και με τα οικεία τους πρόσωπα, ή τον γιατρό τους.  

Κατά τη συμμετοχή στο σεμινάριο συστήνεται η χρήση μάσκας.  
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Τόπος υλοποίησης:             Α΄ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

     (ΒΥΡΩΝΟΣ & ΚΕΝΝΕΝΤΥ) 

Ημερομηνία υλοποίησης:   Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 10.00 

  

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη γραμματεία του Α’ 

ΚΑΠΗ (Βύρωνος & Κέννεντυ) 

  

Πληροφορίες: Αθανασία Πουλικάκου, τηλ. 2310747570 

 

Διοργάνωση 

 

 

 
 


