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Ταύρος, 25 / 10 / 2022 

Επιμορφωτικά Προγράμματα για Κωφοφσ  

Το ΙΝ.ΕΠ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. λαμβάνοντασ υπόψθ, αφενόσ τθ βαςικι αποςτολι του για τθν  

επαγγελματικι ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ όλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμόςιου 

Τομζα και τθσ Αυτοδιοίκθςθσ μζςα από τθ διαρκι εκπαίδευςθ και τθν πιςτοποιθμζνθ 

επιμόρφωςθ και αφετζρου τθ δικαιωματικι προςζγγιςθ και τθν ιςονομία υλοποίθςε με 

επιτυχία το πρϊτο αποκλειςτικό Ειδικό Πρόγραμμα Διοικθτικισ Επάρκειασ για Κωφοφσ, με 

τθν μεκοδολογία τθσ  εξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ και τθν 

υποςτιριξθ με Διερμθνείσ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ.  Τα δεδομζνα τθσ 

ςυμμετοχισ και τθσ επιτυχίασ μασ οδθγοφν ςτον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ και 

άλλων Επιμορφωτικϊν Προγραμμάτων, ανάλογα με τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των 

εκπαιδευόμενων Κωφϊν,  είτε ςε αμιγι τμιματα Κωφϊν, είτε ςε Μικτά Τμιματα 

(ακουόντων και κωφϊν). 

Δίνεται θ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ Κωφοφσ του Δθμόςιου Τομζα και τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

να ςυμμετζχουν ςτα Επιμορφωτικά Πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ., αίροντασ κάκε  εμπόδιο 

πρόςβαςθσ ςε αυτά.  

 Η Κοινότητα των Κωφών ςυνιςτά μια ξεχωριςτι κοινότθτα που ζχει δικι τθσ γλϊςςα, τθ 

Νοθματικι, και δικό τθσ πολιτιςμό, όπωσ ςυμβαίνει με κάκε ομιλοφμενθ γλϊςςα και 

κοινωνία και κάκε πρόγραμμα δφναται να προςαρμοςκεί για να ανταποκρικεί ςτισ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μελϊν τθσ κοινότθτασ. 

Οι κωφοί υπάλλθλοι που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτα  εκπαιδευτικά προγράμματα 

καλοφνται, εφόςον δεν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι,  να εγγραφοφν προθγουμζνωσ ςτθν 

θλεκτρονικι υπθρεςία ςυμμετοχισ ςε επιμορφωτικά προγράμματα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., https://online.ekdd.gr/OnlineWeb, να επιλζξουν και να κάνουν αίτθςθ.  

Τον επόμενο μινα κα υλοποιθκεί Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ειςαγωγικισ Εκπαίδευςθσ 

(μικτοφ ακροατθρίου), με Κωδικό 80055Β22 και θμερομθνία εκκίνθςθσ ςτισ 21/11/2022.  

H Ειςαγωγική Εκπαίδευςη για τουσ φορείσ τησ κεντρικήσ διοίκηςησ αναπτφςςεται ωσ 

εξήσ: 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb
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ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

(ςε 

ώρεσ) 

1θ Ζναρξη-Παρουςίαςη του προγράμματοσ 

 Το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου 
Τομζα» 

Οργάνωςη και λειτουργία τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ: 

 Διοικθτικι Οργάνωςθ του Κράτουσ   

 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Δθμόςια Διοίκθςθ  

 Βαςικά κείμενα κανόνων για τθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ  
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2θ  Νομιμότητα, Διαφάνεια και Αποτελεςματικότητα τησ  

Διοικητικήσ Δράςησ 

 Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/99) 

 Οδθγόσ ορκισ διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ των Δ.Υ. 

 Νομιμότθτα Διοικθτικισ Δράςθσ 

 Μθχανιςμοί ελζγχου νομιμότθτασ 

 Διαφάνεια Διοικθτικι Δράςθσ 

 Διοίκθςθ Μζςω Στόχων 
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3θ φνταξη, Ζκδοςη Δημοςίων Εγγράφων και Δημοςίευςη  

Διοικητικών Πράξεων 

 Διοικθτικά Ζγγραφα 

 Η αντιμετϊπιςθ του ςεξιςμοφ ςτθ ςφνταξθ των δθμοςίων 
εγγράφων 

 Δθμοςίευςθ Διοικθτικϊν Πράξεων ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβζρνθςθσ 
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4θ Ηλεκτρονική Διακυβζρνηςη και Πρότυπεσ Τπηρεςίεσ για τον 

Πολίτη 

 Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

 Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ 

 Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ Διαλειτουργικότθτασ 

 Η/Δ ςε τομείσ Πολιτικισ-Ζργα και Εφαρμογζσ 
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5θ  Κώδικασ Δημοςίων Τπαλλήλων  

 Κϊδικασ Δθμοςίων Υπαλλιλων (Ν. 3528/2007) 

 Ο Κϊδικασ Δ.Υ. ςτθν πράξθ 
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6θ Οικονομία και Δημοςιονομική Πολιτική 

 Δθμόςιο Λογιςτικό- Προχπολογιςμόσ 

 Δθμοςιονομικόσ Ζλεγχοσ 

 Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 

 Προμικειεσ-Μζλθ επιτροπϊν διαγωνιςμϊν 

7 

3 

2 

1 
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7θ  Κοινωνικζσ Δεξιότητεσ: Αποτελεςματική επικοινωνία και 

δυναμική ομάδων 

 Αρχζσ και πρακτικζσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ 

 Δυναμικι Ομάδων 

7  

 

4 

3 



3 
 

8θ Κοινωνικζσ Δεξιότητεσ: Διαχείριςη ςχζςεων με πολίτεσ και 

ςυναδζλφουσ/ιςςεσ 

 «Πολιτοκεντρικι» κουλτοφρα και ςεβαςμόσ τθσ 
διαφορετικότθτασ 

 Διαχείριςθ ςυγκροφςεων 

 Εργαςιακι πίεςθ και διαχείριςθ άγχουσ 

7  
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9θ  Τγεία και Αςφάλεια Εργαςίασ 

 Θεςμικό πλαίςιο Υγείασ και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία (ΥΑΕ) 

 Βαςικοί παράγοντεσ κινδφνου ςτθν εργαςία 

 Σφςτθμα Διαχείριςθσ ΥΑΕ-Βαςικζσ υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν 
και εργαηομζνων 

 Εργατικά ατυχιματα-Επαγγελματικζσ Αςκζνειεσ 
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10θ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ με αντικείμενο την Ενίςχυςη τησ υνεργαςίασ των 

φορζων και την Προαγωγή ςυνεργατικών ςχηματιςμών 

 

 

Αξιολόγηςη των γνώςεων και των δεξιοτήτων των 

επιμορφοφμενων 
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 ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 70  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τα ακόλουκα ςτελζχθ του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 

 κ. Ελζνθ Μποφντα, (τθλ. 213 1306 409, email: empounta@ekdd.gr) 

 κ. Ιωάννθ κατςαρό (τθλ. 2131306407, email: Jkatsaros@ekdd.gr) 
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