
 

 

  

Ταύρος, 26 / 01 / 2022 

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα  

Διοικητικής Επάρκειας για Υπαλλήλους 

κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ  

 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών, σας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο 

Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη 

νέας γενιάς διοικητικών και ψηφιακών ικανοτήτων των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. 

Το πρόγραμμα εστιάζει στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο της 

διαρκούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων και απόκτησης νέων ικανοτήτων  των στελεχών του 

Δημόσιου Τομέα, με απώτερο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία και 

παροχή υπηρεσιών από τους δημόσιους οργανισμούς. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός συνόλου γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων με βάση την εθνική νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα και τις καλές 

πρακτικές μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, 

όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως 

αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον διέπονται, 

ευθέως ή κατά παραπομπή, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων. Προτεραιότητα στην επιλογή θα δοθεί στους κλάδους με διοικητικό 

ή οικονομικό αντικείμενο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι λοιποί κλάδοι.  

Η απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας μοριοδοτείται με τριάντα (30) μόρια, 

ενώ ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη των πιστοποιημένων υπαλλήλων 

μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος. 

 



Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 εκκινούν τα πρώτα επιμορφωτικά πρόγραμμα στην 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ένα (1) επιμορφωτικό 

πρόγραμμα στην Αθήνα και ένα (1) στη Θεσσαλονίκη,  κατά τις πρωινές ώρες, (08:00 - 15:00 

μ.μ.) και ένα (1) πρόγραμμα στην Αθήνα και ένα (1) στην Θεσσαλονίκη  κατά τις 

απογευματινές ώρες (16:00- 22:00 μ.μ.).  

Στη συνέχεια,  προγραμματίζονται, κατά μέσο όρο, δεκαπέντε (15) επιμορφωτικά 

προγράμματα ανά μήνα, εκ των οποίων, τα δέκα (10) θα υλοποιηθούν στην Αθήνα και τα 

πέντε (5) στην Θεσσαλονίκη.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά, καθώς και τις προγραμματισμένες 

ημερομηνίες και ώρες υλοποίησης μπορείτε να βρείτε στο τέλος της παρούσας 

πρόσκλησης.  

Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα  που θα διεξαχθούν μετά την 28η Φεβρουαρίου 2022, 

θα αποσταλεί νεότερη πρόσκληση. 

Καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η μεθοδολογία της μικτής μάθησης, η 

οποία συνδυάζει τη διά ζώσης ή τη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση με την 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Πρόκειται για τη δυνατότητα που δίνεται στον 

εκπαιδευόμενο να μελετά το υλικό σε χρόνο και τόπο που ο ίδιος επιθυμεί και να έρχεται 

σε επικοινωνία, τόσο με τον εκπαιδευτή, όσο και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μέσω 

της σχετικής πλατφόρμας (με χρήση του φόρουμ, μηνυμάτων κ.ά.), αφού έχει πρώτα 

αποκτήσει πρόσβαση μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού.  

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 110 ώρες. Προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να 

αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή 

τους στις εξής υποχρεωτικές διαδικασίες: 

- Εκπόνηση εργασίας 

- Γραπτή εξέταση 

Το Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας αναπτύσσεται ως εξής: 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 
ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

(ΩΡΕΣ) 
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 

(ΩΡΕΣ) 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΩΡΕΣ) 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Διαχείριση πληροφοριών και 
δεδομένων - Επικοινωνία και 

συνεργασία με ψηφιακά 
μέσα 

 
28 

 

 
7 
 

35 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Οργάνωση Δημόσιων 
Φορέων - Διοικητικές 
διαδικασίες - Κώδικας 

Δημόσιων 
Υπαλλήλων/Κώδικας 

Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων 

 
23 

 

 
12 

 
35 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ποιοτική εξυπηρέτηση 
πολιτών - Επικοινωνία στον 

εργασιακό χώρο/ διαχείριση 
συγκρούσεων- Επίλυση 

προβλημάτων 
 

24 
 

11 
 

35 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ- 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Συμβουλευτική για την 
εκπόνηση και σύνταξη της 

εργασίας  
 

 4 4 

 Γραπτή εξέταση 1  1 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  
  

110 

 

Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα 

καλούνται, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι,  να εγγραφούν προηγουμένως στην 

ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., https://online.ekdd.gr/OnlineWeb, να επιλέξουν και να αιτηθούν από τον Τομέα 

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» το ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα ακόλουθα στελέχη του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 

 κ. Παντελής Βουλτσίδης, ( τηλ. 213 130623, email:  pvoultsidis@ekdd.gr) 

 κ. Ελευθέρια Γκίκα, (τηλ. 2313 321141, email:  egika@ekdd.gr) 

 κ. Γιώργος Δεστές, (τηλ. 213 1306 267, email:  gdestes@ekdd.gr)  

 κ. Χαράλαμπος Διονάτος, ( τηλ. 213 1306 441, email: hdionatos@ekdd.gr) 

 κ. Στυλιανός Λημναίος, (τηλ. 213 1306 399, email: slimnaios@ekdd.gr)  

 κ. Ιωάννης Κατσαρός, (τηλ. 213 1306 407, email: jkatsaros@ekdd.gr) 

 κ. Ελένη Μπούντα, (τηλ. 213 1306 409, email: empounta@ekdd.gr) 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

81001Ζ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/2/2022 24/2/2022 ΠΡΩΙ 

80002Ζ22 ΑΘΗΝΑ 2/2/2022 24/2/2022 ΠΡΩΙ  

81002Ζ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/2/2022 24/2/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

80013Ζ22 ΑΘΗΝΑ 2/2/2022 24/2/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

80014Ζ22 ΑΘΗΝΑ 4/2/2022 28/2/2022 ΠΡΩΙ 

81003Ζ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7/2/2022 1/3/2022 ΠΡΩΙ 

80015Ζ22 ΑΘΗΝΑ 7/2/2022 1/3/2022 ΠΡΩΙ 

80016Ζ22 ΑΘΗΝΑ 9/2/2022 3/3/2022 ΠΡΩΙ 

80004Ζ22 ΑΘΗΝΑ 9/2/2022 3/3/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

80017Ζ22 ΑΘΗΝΑ 11/2/2022 8/3/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

80018Ζ22 ΑΘΗΝΑ 14/2/2022 9/3/2022 ΠΡΩΙ 

80019Ζ22 ΑΘΗΝΑ 16/2/2022 11/3/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

81004Ζ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/2/2022 15/3/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

80020Ζ22 ΑΘΗΝΑ 18/2/2022 15/3/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

80006Ζ22 ΑΘΗΝΑ 21/2/2022 16/3/2022 ΠΡΩΙ  

81005Ζ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/2/2022 16/3/2022 ΠΡΩΙ 

81022Ζ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/2/2022 16/3/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

80021Ζ22 ΑΘΗΝΑ 23/2/2022 18/3/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

80022Ζ22 ΑΘΗΝΑ 25/2/2022 22/3/2022 ΠΡΩΙ 

81007Ζ22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/2/2022 23/3/2022 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

 


