
 
 

 

 

  

Ταύρος, 02/05/2022 

Α.Π.:2349 

Πρόςκλθςθ Συμμετοχισ ςε Επιμορφωτικά  Προγράμματα   

του  London School of Economics and Political  Science 

Στο πλαίςιο προϊκθςθσ ςτρατθγικισ εξωςτρζφειασ και καινοτομίασ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

ςυνεργάηεται με εκπαιδευτικά ιδρφματα του εξωτερικοφ και παρζχει τθ δυνατότθτα 

ςε ςτελζχθ του δθμόςιου τομζα να παρακολουκιςουν τα ακόλουκα επιμορφωτικά 

προγράμματα του London School of Economics and Political Science:  

1. «Public Policy Innovations», δζκα (10) θζσεις 

2.  «Data Analysis of Management», δζκα (10) θζσεις 

3. «Technological disruption: Managing the Impact on Business, Society and Politics», 

δζκα (10) θζσεις 

Σκοπόσ των προγραμμάτων είναι να προςφζρουν ςε ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ τθν ευκαιρία να εκπαιδευτοφν ςτθν εφαρμογι καινοτόμων πρακτικϊν, 

που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ των φορζων του 

δθμοςίου τομζα. Βαςικι μζριμνα αποτελεί θ μετάδοςθ γνϊςθσ ςτα πεδία τθσ 

δθμόςιασ πολιτικισ, τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων και των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. 

Επιπροςκζτωσ, οι εκπαιδευόμενοι καλλιεργοφν τισ αντιλθπτικζσ τουσ δεξιότθτεσ 

ϊςτε να μποροφν να λαμβάνουν αποφάςεισ και να αντιμετωπίηουν τισ αναδυόμενεσ 

προκλιςεισ με αποτελεςματικό τρόπο, επωφελι για τον οργανιςμό τουσ. Τα 

προγράμματα υλοποιοφνται με τθν μορφι τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, 

ςυνδυάηοντασ διαδικτυακζσ διαλζξεισ με ηωντανζσ ςυνεδρίεσ, κακϊσ και 



 
 

διαδραςτικζσ προςομοιϊςεισ, αξιοποιϊντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο κεωρθτικά και 

πρακτικά εργαλεία.  

Αιτιςεισ μποροφν να υποβάλουν οι υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςε κζςεισ 

Προϊςταμζνων Γενικισ Διεφκυνςθσ Υπουργείων και διακζτουν άριςτθ γνϊςθ τθσ 

αγγλικισ (αποδεικτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2/C2). 

Η επιλογι των υποψθφίων ςυμμετεχόντων ςτα επιμορφωτικά προγράμματα κα 

πραγματοποιθκεί από το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ). Για τθν επιλογι των 

ςυμμετεχόντων κα ςυνεκτιμθκοφν τα παρακάτω κριτιρια:  

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν (Master)  

 Επαγγελματικι Εμπειρία 

 Τεκμθρίωςθ ςυνάφειασ των αρμοδιοτιτων και κακθκόντων που αςκεί ο 

ενδιαφερόμενοσ με τουσ ςτόχουσ και το αντικείμενο του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ 

 Αξιολόγθςθ γραπτοφ δοκιμίου ςτθν αγγλικι που απαντά ςτθν ερϊτθςθ: Why 

would you like to attend this program and how do you plan to capitalise on it in 

order to promote the objectives of your organisation?  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τα ακόλουκα 

ςτελζχθ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 

 κ. Σαράντθσ Κουγιοφ, (τθλ. 213 1306 388 e-mail: skougiou@ekdd.gr) 

 κ. Ειρινθ Κυριαηι, (213 1306 317 e-mail: ekyriazi@ekdd.gr 

 κ. Στζφανοσ Πολυμενόπουλοσ, (τθλ: 2131306223, email: 

polymenopoulos@ekdd.gr) 

Ακολουκεί ςφντομθ περιγραφι των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που κα 

πραγματοποιθκοφν ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ πρόςκλθςθσ. 

1. PUBLIC POLICY INNOVATIONS 

Ομάδα Στόχοσ: Στελζχθ τα οποία ενδιαφζρονται να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο τεχνολογικζσ καινοτομίεσ/καινοτομίεσ πολιτικισ 

μποροφν να ωφελιςουν τον Φορζα τουσ. 

mailto:ekyriazi@ekdd.gr
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To περιεχόμενο του προγράμματοσ διαρκρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ 

ενότθτεσ: 

 Introduction: Problems and solutions in public policy 

 Behavioral public policy 

 Transparency in public policy 

 Participation in public policy delivery 

 Participation in public policy decision-making 

 Data in public policy 

 Artificial intelligence in public policy 

 Drivers of innovation and barriers to change 

Ζναρξθ - Χρονικι Διάρκεια- Αρικμόσ Συμμετεχόντων 

Το πρόγραμμα εκκινεί τθν 1 Ιουνίου 2022 και ζχει διάρκεια οκτϊ (8) εβδομάδεσ. Η 

παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ απαιτεί 7-10 ϊρεσ εβδομαδιαίασ εναςχόλθςθσ 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Στο πρόγραμμα κα ςυμμετζχουν δζκα (10) ςτελζχθ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα υπάρχουν ςτο ςφνδεςμο: 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/online-learning/courses/public-policy-

innovations 

 

2. DATA ANALYSIS OF MANAGEMENT 

Ομάδα Στόχοσ: Στελζχθ τα οποία ενδιαφζρονται να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο οι προθγμζνεσ μζκοδοι ανάλυςθσ δεδομζνων μποροφν 

να βελτιϊςουν τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και να ωφελιςουν τον Φορζα 

τουσ. 

 

Το περιεχόμενο του προγράμματοσ διαρκρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ 

ενότθτεσ: 

 Decision-making under uncertainty 

 Data visualization and descriptive statistics 

 Quantifying risk through probability 

 Data integrity and statistical inference 

 Evidence-based decisions 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/online-learning/courses/public-policy-innovations
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 Understanding the causes of things 

 Time series forecasting 

 Delivering insights through storytelling 

Το πρόγραμμα εκκινεί ςτισ 29 Ιουνίου 2022 και ζχει διάρκεια οκτϊ (8) εβδομάδεσ. Η 

παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ απαιτεί 7-10 ϊρεσ εβδομαδιαίασ εναςχόλθςθσ 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Στο πρόγραμμα κα ςυμμετζχουν δζκα (10) ςτελζχθ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα υπάρχουν ςτο ςφνδεςμο: 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Online-learning/Courses/Data-Analysis-for-

Management 

3. TECHNOLOGICAL DISRUPTION: MANAGING THE IMPACT ON BUSINESS, SOCIETY 

& POLITICS 

Ομάδα Στόχοσ: Στελζχθ τα οποία ενδιαφζρονται να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά 

με τθ διαχείριςθ των ποικίλων επιπτϊςεων και διαφόρων ηθτθμάτων 

(κοινωνικϊν, οικονομικϊν, θκικϊν, νομικϊν κ.α.) τα οποία ανακφπτουν από τθν 

εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ. 

 

Το περιεχόμενο του προγράμματοσ διαρκρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ 

ενότθτεσ: 

 Technological innovation and disruption in the global economy 

 Digital economy and the disruption of business models 

 Technological change and the future of work 

 Making competition policy fit for the digital economy 

 Legal responses to cybersecurity threats 

 Privacy protection in a digital era 

 Digital media and its impact on democracy 

 Global technology competition and international conflict 

Το πρόγραμμα εκκινεί ςτισ 5 Οκτωβρίου 2022 και ζχει διάρκεια οκτϊ (8) εβδομάδεσ. 

Η παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ απαιτεί 8-10 ϊρεσ εβδομαδιαίασ 

εναςχόλθςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Στο πρόγραμμα κα ςυμμετζχουν δζκα (10) 

ςτελζχθ. 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Online-learning/Courses/Data-Analysis-for-Management
https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Online-learning/Courses/Data-Analysis-for-Management


 
 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα υπάρχουν ςτο ςφνδεςμο: 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/online-learning/courses/technological-disruption 

 

Οι υπάλλθλοι που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτα ανωτζρω εκπαιδευτικά 

προγράμματα καλοφνται, να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 

https://online.ekdd.gr/invitations, να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν τθν 

θλεκτρονικι αίτθςθ από Τρίτθ 3 Μαΐου ζωσ Δευτζρα 9 Μαΐου 2022.  

Δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ δίνεται και για τα τρία προγράμματα. Ωςτόςο, θ 

επιλογι κα γίνει ςε ζνα πρόγραμμα, βάςει τθσ ςειράσ προτίμθςθσ τθν οποία ζχει 

δθλϊςει ο υποψιφιοσ ςτθν αίτθςι του, εφόςον πλθροφνται οι ςχετικζσ 

προχποκζςεισ για τθν επιλογι του. 

Με τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων κα δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ από το London School of Economics and Political Science. 

Η επιμορφωτικι δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ε.Π. Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου 

Τομζα. 

 

 

Η Πρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ 

 

Παραςκευι Δραμαλιϊτθ 

https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/online-learning/courses/technological-disruption
https://online.ekdd.gr/invitations

