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DigiCulTS Δελτίο Τύπου 3 - Αύγουστος 2021 
 
Ποιες είναι οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες της ψηφιακής επανάστασης για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις; Το ευρωπαϊκό έργο DigiCulTS προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία που θα 
υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή μετάβαση! 
 
DigiCulTS – Συναντήσεις ενημέρωσης με μικρές επιχειρήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
 
Τους τελευταίους μήνες οι εταίροι το ευρωπαϊκού έργου DigiCulTS ολοκλήρωσαν την ανάπτυξη του έξυπνου 
διαγνωστικού τεστ (DigiCulTS Quick Test) με τη βοήθεια του οποίου οι εταιρείες θα μπορούν να δουν το 
ψηφιακό τους προφίλ, τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους και τις ανάγκες υποστήριξης σε ψηφιακές 
δεξιότητες. Μπορείτε να δείτε και να δοκιμάσετε το τεστ εδώ (Αγγλικά). 
 
Επίσης, κατά την ίδια περίοδο προχωρήσαμε στην ανάπτυξη της πρώτης ενότητας του online εκπαιδευτικού 
προγράμματος του DigiCulTS, με τίτλο «Προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό», που έχει ως αντικείμενο 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη σημασία του για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τον 
τρόπο που συναντά και συμπεριλαμβάνει έννοιες και διαδικασίες όπως αυτή της ψηφιοποίησης και των 
ψηφιακών τεχνολογιών.  
 
Τέλος, εντοπίσαμε και συλλέξαμε μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών πηγών που προσφέρουν γνώση και 
πρακτικές για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις (διαθέσιμες στα Αγγλικά αλλά και στα 
Ελληνικά). Τόσο η εκπαιδευτική ενότητα καθώς κι οι υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν, όσο και η online 
βιβλιοθήκη με τις πηγές θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην ελληνική γλώσσα, ενώ θα μπορείτε να τα βρείτε 
σύντομα στην ιστοσελίδα του DigiCulTS.  
 
Ξεκινώντας από τον Ιούλιο, οργανώνουμε σε κάθε χώρα του έργου (Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία) 
μικρής κλίμακας ενημερωτικές ημερίδες και εργαστήρια στα οποία καλούμε τις επιχειρήσεις και τους 
ανθρώπους τους για να τους δείξουμε τα εργαλεία και το υλικό που ετοιμάζουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις 
και να ακούσουμε τη γνώμη αυτών για τους οποίους προορίζονται όλα τα εργαλεία που αναπτύσσουμε. 
Μέχρι στιγμές έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως online, αλλά και κάποιες ζωντανές συναντήσεις με τη 
συμμετοχή 45 περίπου ατόμων που είναι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα θα 
πραγματοποιήσουμε την αντίστοιχη συνάντηση στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, ενώ θα ενημερωθείτε σύντομα 
για την ακριβή ημερομηνία, ώστε να δηλώσετε συμμετοχή αν ενδιαφέρεστε! 

 
 

Η συνάντηση που οργάνωσε ο οργανισμός Studienzentrum Saalfelden (Αυστρία) 

https://digicults.eu/digicults-diagnosis/
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Τα επόμενα βήματα  
 

• Ολοκληρώνουμε την ανάπτυξη υλικού για τις επόμενες εκπαιδευτικές ενότητες στα Αγγλικά και τα 
Ελληνικά 

• Ενσωματώνουμε προτεινόμενες αλλαγές που προκύπτουν από τις συναντήσεις μας με τους 
ανθρώπους των επιχειρήσεων  

• Ολοκληρώνουμε τη συλλογή συμπληρωματικών πηγών και πρακτικών για την ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων 

• Προσφέρουμε το σύνολο του υλικού με ανοικτή πρόσβαση online στις αρχές του 2022 
 
 
Μείνετε συντονισμένοι! 
Facebook @digicultsforSME 
Hashtag #digicults 
Ιστοσελίδα www.digicults.eu 
 
Επικοινωνία: 
Συντονιστής έργου: Studienzentrum Saalfelden  
Studien and Management Center Saalfelden gGmbH 
Dr. Wolfgang Schäffner 
Leoganger Str 51 
5760 Saalfelden 
Phone. +43 6582 74916 
Fax. +43 6582 74916-16 
office@studienzentrum.at  
www.studienzentrum.at 

 
Επικοινωνία για την Ελλάδα: 
Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ 
Αχαρνών 335, 11145 Αθήνα 
Τ: 210-6772129 
www.militos.org 
info@militos.org 
Υπεύθυνος έργου:  
Κυριάκος Λίγκας 
lingas@militos.org 
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