
 

 

 

 

12η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 

 

 

Η Εθνική χολή Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αυτοδιοίκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.) του Εθνικοφ Κζντρου 

Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αυτοδιοίκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) απευθφνει ςτα ενταγμζνα Μζλη του 

Μητρώου Κφριου Διδακτικοφ Προςωπικοφ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για 

εκπόνηςη ή αναβάθμιςη εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το οποίο θα αφορά ςε μαθήματα και 

εργαςτήρια τησ Ειδικήσ Φάςησ πουδών τησ 26ησ Εκπαιδευτικήσ ειράσ που ξεκινοφν την 

23η επτεμβρίου και ολοκληρώνονται ςτισ 29 Νοεμβρίου. 

Η παροφςα Πρόςκληςη εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονιςμοφ Διαχείριςησ 

Μητρώου Κφριου Διδακτικοφ Προςωπικοφ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 4489/Β/30-12-2016, 

όπωσ ιςχφει ςήμερα) για τουσ Σίτλουσ των μαθημάτων και εργαςτηρίων τησ Ε..Δ.Δ.Α. 

που αναφζρονται ςτο ςχετικό Πίνακα ςτη ςυνζχεια.  

Η εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ από τα ενταγμζνα Μζλη του Μητρώου, βάςει του πιο πάνω 

Κανονιςμοφ, θα πρζπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά ςτην πφλη εκπαιδευτών του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (μζςω τησ διεφθυνςησ https://online.ekdd.gr/instructors ) μζχρι και την 24η 

Ιουλίου 2019. 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 
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Σα μαθήματα και εργαςτήρια που πρόκειται να υλοποιηθοφν κατά το πιο πάνω χρονικό 

διάςτημα ζχουν εγκριθεί από το Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πρόγραμμα Ειδικήσ Φάςησ 

πουδών-Α’ Φάςη τησ ΚΣ΄ Εκπαιδευτικήσ ειράσ «Αλζξανδροσ βώλοσ»). 

 

 

Η Πρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ 

 

Ιφιγζνεια Καμτςίδου 

Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηςη (μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): 

- Ενδιαφερόμενοι – Ενταγμζνα Μζλη του Μητρώου  

 

Εςωτερική Διανομή (μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): 

 

- Αυτοτελζσ τμήμα διοικητικήσ υποςτήριξησ Προζδρου και ςυλλογικών οργάνων 

- Γραφείο Διευθφντριασ Ε..Δ.Δ.Α. 

- Διεφθυνςη Αποδοτικότητασ, Πιςτοποίηςησ & Νζων Σεχνολογιών  
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ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΣΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΕΔΔΑ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 12
η
  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  23 επτεμβρίου- 29 Νοεμβρίου 2019 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 10/07/2019-24/07/2019 

 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1.  ΑΕΦ-Μ04 Διαχείριςη ςυγχρηματοδοτοφμενων ζργων   

 
υνδεδεμζνα γνωςτικά αντικείμενα :  

 Δημόςια οικονομικά και δημοςιονομική πολιτική 

 Ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 

2.  ΑΕΦ-ΕΜ14 
χεδιαςμόσ Προγραμμάτων και αναπτυξιακών 

παρεμβάςεων ΕΠΑ 

 
υνδεδεμζνα γνωςτικά αντικείμενα :  

 Δημόςια οικονομικά και δημοςιονομική πολιτική 

 Ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 

3.  ΑΕΦ-Μ01  Προςωπικά δεδομζνα 

 
υνδεδεμζνα γνωςτικά αντικείμενα :  

 Σομείσ δικαίου 

4.  ΑΕΦ-Μ09 Επικοινωνία ςτη Δημόςια Διοίκηςη 

 
υνδεδεμζνα γνωςτικά αντικείμενα :  

 Διαχείριςη και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικοφ του δημόςιου τομζα 

 Πολιτική και διοικητική οργάνωςη του δημόςιου τομζα 

5.  ΑΕΦ-ΕΜ11 Κυβερνοαςφάλεια ςτη Δημόςια Διοίκηςη   

 υνδεδεμζνα γνωςτικά αντικείμενα :  
 Δίκτυα, εξυπηρετητζσ, αςφάλεια, διαδίκτυο και ηλεκτρονική διακυβζρνηςη 
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6.  ΑΕΦ-ΕΜ12 Αποτφπωςη, μοντελοποίηςη και βελτιςτοποίηςη 
διοικητικών διαδικαςιών 

 

υνδεδεμζνα γνωςτικά αντικείμενα :  
 Πολιτική και διοικητική οργάνωςη του δημόςιου τομζα 

 Ειδικά πληροφοριακά ςυςτήματα 

 Εφαρμογζσ αυτοματιςμοφ γραφείου 

7.  ΑΕΦ-ΕΜ13 Μεθοδολογία τησ ζρευνασ, ποςοτική και ποιοτική 
ανάλυςη 

 
υνδεδεμζνα γνωςτικά αντικείμενα :  

 Εφαρμογζσ αυτοματιςμοφ γραφείου 

 Πολιτική και διοικητική οργάνωςη του δημοςίου τομζα 

 
ΑΕΦ-ΕΜ15 

 

H διαχείριςη δεδομζνων και η ςτατιςτική επεξεργαςία 
τουσ 

 

υνδεδεμζνα γνωςτικά αντικείμενα :  
 Ειδικά πληροφοριακά ςυςτήματα 

 τατιςτική 

 Εφαρμογζσ αυτοματιςμοφ γραφείου 
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