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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
  

 
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σε εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 38 και 39  του ν. 4590/2019 (Α’ 

17), διοργανώνει κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2023, σειρά 

πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής 

Επάρκειας», που απευθύνεται σε μόνιμους υπαλλήλους και σε 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.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με την συνεργασία του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σε 

εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 38 και 39  του ν. 4590/2019 (Α’ 17), 

Στον θεματικό κύκλο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» του τομέα Πιστοποίησης Επάρκειας & 

Εισαγωγικής Εκπαίδευσης διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:  

«Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας» 

Ομάδα - στόχος  

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, όλων των κλάδων/ειδικοτήτων του 

Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Προτεραιότητες συμμετοχής αποτελούν: 

α. Ο κλάδος του/της υπαλλήλου, με προτεραιότητα στους κλάδους με διοικητικό ή 

οικονομικό αντικείμενο και στη συνέχεια οι λοιποί κλάδοι. 

β. Ο φορέας στον οποίο ανήκει ο/η υπάλληλος να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 

γ. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας. 

δ. Η κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών σε τμήματα αντίστοιχου επιπέδου 

πραγματοποιείται αφού ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας, όπως προκύπτει από τον 
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χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα και αφού αξιολογηθεί το επίπεδο 

γνώσεων/εξοικείωσης του συμμετέχοντος/της συμμετέχουσας με τις θεματικές του 

προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης 

ηλεκτρονικής/ψηφιακής πλατφόρμας. 

Σκοπός  

Η απόκτηση, βελτίωση και η πιστοποίηση  ενός συνόλου  γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό επίπεδο 

όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, με βάση την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τα 

διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές.  

Χρονική Διάρκεια: 110 ώρες  

Θεματικές Ενότητες: 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Διάρκεια 

Α΄ ΦΑΣΗ:  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:  

Οργάνωση Δημόσιων Φορέων - Διοικητικές διαδικασίες - 

Κώδικας Δημόσιων Υπαλλήλων/Κώδικας Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων 

35 ώρες 

Β΄ ΦΑΣΗ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:  

Διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων - Επικοινωνία και 

συνεργασία με ψηφιακά μέσα 

35 ώρες  

Επικοινωνία και συνεργασία με ψηφιακά μέσα  

Γ΄ ΦΑΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:  

Ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών - Επικοινωνία στον εργασιακό 

χώρο/διαχείριση συγκρούσεων, Επίλυση προβλημάτων 

35 ώρες  

Δ’ ΦΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

Αξιολόγηση γνώσεων δεξιοτήτων – Πιστοποίηση 

(Συμβουλευτική για την εκπόνηση και σύνταξη της εργασίας 

και γραπτή εξέταση) 

5 ώρες 

Σύνολο ωρών  110 ώρες 

 

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

έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, όλων των κλάδων/ειδικοτήτων του 
Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στο ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλούνται, εφόσον δεν είναι ήδη 



3 
 

εγγεγραμμένα,  να εγγραφούν προηγουμένως στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε 
επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ, https://online.ekdd.gr/OnlineWeb, να επιλέξουν 
και να αιτηθούν από τον Τομέα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» το πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας». 
 

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2023, 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.  

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb

