
 

 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωςθ θμερίδασ με τίτλο: 
 «ΚΕΠ και Ψηφιακή Εξυπηρζτηςη Πολιτών (myKeplive+gov.gr)» 

 

Το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ.) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ςτο πλαίςιο τθσ ανάδειξθσ και ςτιριξθσ νζων δθμόςιων 
πολιτικϊν διοργανϊνει, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, 
διθμερίδα με τίτλο: 

 

«ΚΕΠ και Ψηφιακή Εξυπηρζτηςη Πολιτών (myKeplive+gov.gr)» 

Κωδικόσ Ο.Π..  80247Δ20 
 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Σετάρτη 07/10 και Πζμπτη 8/10/20 από 09:00 ζωσ 
14:00 με τη διαδικαςία τησ ςφγχρονησ τηλεκπαίδευςησ. 

 

κοπόσ τθσ θμερίδασ είναι θ ενθμζρωςθ των ςτελεχϊν των ΚΕΠ για τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ τθσ ψθφιακισ πφλθσ ηωντανισ επικοινωνίασ και τθλεδιάςκεψθσ των 

πολιτϊν με εκπρόςωπο των ΚΕΠ. 

Το Υπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςτοχεφοντασ ςτθν απρόςκοπτθ και 

ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, ανακοινϊνει τθν ζναρξθ λειτουργίασ ψθφιακισ 

πφλθσ ηωντανισ επικοινωνίασ και τθλεδιάςκεψθσ με υπάλλθλο των ΚΕΠ του Διμου 

Ακθναίων. 

Η καινοτόμοσ αυτι υπθρεςία προςφζρεται μζςω τθσ ενιαίασ θλεκτρονικισ πφλθσ 

του Δθμοςίου Gov.gr, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ myKeplive.gov.gr και 

υποςτθρίηεται από τθ Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΓΓΠΣΔΔ). 

Η ψθφιακι πφλθ «myKeplive» είναι ζνα επιπλζον βιμα για τθν εξ αποςτάςεωσ 

εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν από τα ςτελζχθ των ΚΕΠ, αναφορικά με τθν υποβολι 
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αιτθμάτων προσ τα ΚΕΠ και τθν αποςτολι ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ του 

παραγόμενου ζγγραφου με θλεκτρονικό ι άλλο μζςο.  

Με τθ νζα υπθρεςία πλικοσ υποκζςεων που διεκπεραιϊνονται από τα ΚΕΠ 

μποροφν να πραγματοποιοφνται  ψθφιακά, χωρίσ να υπάρχει θ ανάγκθ οι πολίτεσ 

να επιςκζπτονται τα κατά τόπουσ ΚΕΠ, ενϊ παράλλθλα να παραμζνει άμεςθ θ 

επικοινωνία και θ εξυπθρζτθςι τουσ. 

 

Η θμερίδα διαρκρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:  

 Παρουςίαςη των δφο νζων δράςεων : my Kep live και θυρίδεσ gov.gr  

 Ανάλυςη περιβάλλοντοσ my Kep live – προςομοίωςη εξυπηρζτηςησ 

 Χειριςμόσ τησ επικοινωνίασ κατά την εξυπηρζτηςη με βιντεοκλήςη- 
Αναφορά ςε ειδικζσ περιπτώςεισ εξυπηρζτηςησ (πχ ΑΜΕΑ) 

 Ανάλυςη Περιβάλλοντοσ θυρίδεσ gov.gr  

 

Επιπλζον θ θμερίδα εντάςςεται ςτο πλαίςιο του ςτρατθγικοφ και ςυμβουλευτικοφ 
ρόλου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τον εκςυγχρονιςμό του δθμοςίου τομζα και των φορζων 
του. Αποτελεί πρωτοβουλία που αποςκοπεί αφενόσ ςτθν ανάδειξθ καινοτόμων 
πρακτικϊν και κυρίωσ ςτθ διάχυςθ τθσ ψθφιακισ γνϊςθσ, αφετζρου ςτθν επίτευξθ 
του εκνικοφ ςτόχου του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
κατ’ επζκταςθ ςτθν παροχι ποιοτικότερων υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ.  

Επιπρόςκετα, θ εν λόγω δράςθ προςφζρει τθν ευκαιρία διαβοφλευςθσ μεταξφ 
κεςμικϊν και διοικθτικϊν ςτελεχϊν, διερευνόντασ προοπτικζσ ςυνεργαςίασ και 
ανάπτυξθσ κοινϊν πρωτοβουλιϊν για τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων του ανκρωπίνου 
δυναμικοφ και τθ λειτουργία των ΚΕΠ ςε ςυνκικεσ ακόμα πιο υψθλισ 
αποτελεςματικότθτασ.  

Ομάδα – τόχοσ: Η θμερίδα απευκφνεται ςτα ςτελζχθ των ΚΕΠ του διμου 

Ακθναίων. 

Στο πλαίςιο αυτό ςασ καλοφμε να: 

 Αποςτείλετε θλεκτρονικά τα ονοματεπϊνυμα των προτεινόμενων πολιτικϊν 

και διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτθν Υπεφκυνθ τθσ θμερίδασ (ςυνοδευόμενα με 

τουσ Α.Φ.Μ. και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ). 

 Εγγραφοφν  τα παραπάνω ςτελζχθ ςτθν υπθρεςία θλεκτρονικισ υποβολισ 

αιτιςεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (εφόςον δεν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι/εσ) ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp. 

 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
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Για περαιτζρω πλθροφορίεσ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν Τπεφθυνη 

Προγραμμάτων κα. Ιουλία Καλιμάνη (τθλ. 213 1306 253, e-mail: 

gkalimani@ekdd.gr.)  

Σε περίπτωςθ επιλογισ, θ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν ςασ, εφόςον εγκρίνεται από τθν 

υπθρεςία, είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 57/2007, Αϋ 59) και ςυνεπάγεται τθν 

αποδζςμευςι τουσ από τα υπθρεςιακά τουσ κακικοντα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

εργαςιϊν κα δοκεί ςτουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 

Η δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
 
 
 
 
 

  Ο Πρόεδροσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

 

     Διονφςιοσ Α. Κυριακόπουλοσ 
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Εςωτερική Διανομή: (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Προζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α  
2. Γραφείο Αντιπροζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α 
3. Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν & Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 
4. Γραφείο Διεφκυνςθσ ΙΝ.ΕΠ.  
5. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
6. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ινςτιτοφτου Τεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ 
7. Γραφείο Διεφκυνςθσ Αποδοτικότθτασ, Πιςτοποίθςθσ και Νζων 

Τεχνολογιϊν 
8. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  
9. Γραφείο Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
10. Αυτοτελζσ Τμιμα Επικοινωνίασ, Διεκνϊν και Δθμοςίων Σχζςεων  
11. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ & Συλλογικϊν Οργάνων 
12. Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. 
13. Τμιμα Συντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ.  
14. Σφμβουλοσ Επιςτθμονικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. κ. Παντελισ Βουλτςίδθσ  
15. Υπεφκυνθ Προγραμμάτων  ΙΝ.ΕΠ. κα. Ιουλία Καλιμάνθ 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
2. Γραφείο Υπουργοφ Επικρατείασ &  Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
3. Γραφείο Υφυπουργοφ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ & Απλοφςτευςθσ 

Διαδικαςιϊν 
4. Γραφείο Υφυπουργοφ Ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ 
5. Γραφείο Γενικισ Γραμματζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμοςίου Τομζα. 
6. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Απλοφςτευςθσ 

Διαδικαςιϊν 
7. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ 
8. Γραφείο δθμάρχου Διμου Ακθναίων 
9. ΚΕΠ Διμου Ακθναίων 
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