
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694 
Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση 
Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον 
Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

2. του Κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγί-
ας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184),

3. της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

4. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

5. του π.δ. 73/2021 «Καθορισμός αριθμού οργανικών 
θέσεων προσωπικού κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών 
της Διοίκησης» (Α’ 167),

6. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

7. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

8. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

9. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

10. του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 59),

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΔΑ/Φ.20/2949/24-02-2022 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή 
των οργανικών θέσεων προσωπικού του Κλάδου Π.Ε. 
Επιτελικών Στελεχών στις υπηρεσίες των φορέων της 
Κεντρικής Διοίκησης (Β’ 952).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.10852/2-6-2021 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).» (Υ.Ο.Δ.Δ.  436), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/
οικ.16953/02.09.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 723) και ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/
οικ.18135/22-09-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.  804) αποφάσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/
24-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κα-
θορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» 
(Β’ 1657), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙ-
ΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388/17-12-2021 (Β’ 6051) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

5. Το υπ’ αρ. 4 πρακτικό (συνεδρίαση 28/2/2022) της 
υπ’ αρ. 5125 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Εισήγηση για τη διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την έκδοση 
υπουργικής απόφασης σχετικά με την υλοποίηση Ειδι-
κού Προγράμματος Πιστοποίησης με τίτλο “Εκπαίδευση 
Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο 
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών”».

6. Την υπ’ αρ.: 1055/25-02-2022 βεβαίωση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την οποία βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

7. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/11/οικ.4717/24-3-2022 
εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Τις προτεραιότητες για την εφαρμογή των δημοσίων 
πολιτικών, καθώς και τον προγραμματισμό του ΙΝ.ΕΠ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευ-

ση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλά-
δο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»

Πεδίο Εφαρμογής
1. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-

οίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφω-
σης (ΙΝ.ΕΠ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 105 του νόμου 4622/2019 (Α’ 133), αναπτύσ-
σει και εφαρμόζει Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με 
τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την 
ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» (εφεξής 
καλούμενο Ειδικό Πρόγραμμα), που απευθύνεται σε 
υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της γενικής 
κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον είναι κάτοχοι 
πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστη-
μιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου 
και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, καθώς και σε 
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ανεξάρτητα από τον φορέα 
στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

2. Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρωση των 
θέσεων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στε-
λεχών για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φο-
ρέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 18 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο 

πρόγραμμα.
β) Το περιεχόμενο του προγράμματος, η διάρκεια και 

η διαδικασία παρακολούθησης.
γ) Η διαδικασία της εξέτασης και της πιστοποίησης, 

καθώς και ο τύπος του πιστοποιητικού επιτυχούς ολο-
κλήρωσης του Ειδικού Προγράμματος που χορηγείται.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως εκ-
παίδευση για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών 
Στελεχών ορίζεται το σύνολο των γνώσεων, των δεξι-
οτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν τα στελέχη 
του δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 
τους στο Ειδικό Πρόγραμμα.

2. Ως Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκ-
παίδευση των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την έντα-
ξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» ορίζεται το 
ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης 
απαραίτητων γνώσεων και στρατηγικών διοικητικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με σκοπό την τεκμηριωμένη 
υποστήριξη της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας των 
φορέων της Κεντρικής Διοίκησης στα αντικείμενα των 
ειδικοτήτων του διυπουργικού κλάδου.

Άρθρο 3
Περιγραφή του Ειδικού Προγράμματος

1. Το Ειδικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις 
ως εξής:

i. Την Κοινή Φάση Σπουδών και
ii. Την Ειδική Φάση Σπουδών
2. Η Κοινή Φάση Σπουδών διαρθρώνεται σε δύο Τμή-

ματα:
α) Στο Τμήμα Α’, η Κοινή Φάση Σπουδών αναπτύσσεται 

σε εκατόν πέντε (105) ώρες εκπαίδευσης. Σε αυτό το Τμή-
μα συμμετέχουν οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανεξάρτητα 
από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

β) Στο Τμήμα Β’, η Κοινή Φάση Σπουδών αναπτύσσεται 
σε διακόσιες δέκα (210) ώρες εκπαίδευσης. Σε αυτό το Τμή-
μα συμμετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους φο-
ρείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον 
είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
(πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπου-
δών της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.

3. Στο τέλος της Κοινής Φάσης Σπουδών διεξάγεται 
γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρ-
θρο 7 της παρούσας.

4. Η Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε διακόσιες 
τρεις (203) ώρες εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τρία Τμή-
ματα Ειδικοτήτων, ως εξής: α. Νομοτεχνών, β. Αναλυτών 
Δημόσιων Πολιτικών, γ. Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, 
στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι που πα-
ρακολούθησαν επιτυχώς την Κοινή Φάση Σπουδών των 
Τμημάτων Α’ και Β’.

5. Κατά τη διάρκεια της Ειδικής αυτής Φάσης δύνανται 
να εκπονούνται συλλογικές εργασίες από εκπαιδευόμε-
νους/ες και στα τρία Τμήματα Ειδικοτήτων.

6. Στο τέλος της Ειδικής Φάσης Σπουδών του Ειδικού 
Προγράμματος πραγματοποιείται ενιαία διαδικασία 
εξέτασης - πιστοποίησης ανά Τμήμα Ειδικότητας και 
απονέμεται «Πιστοποιητικό παρακολούθησης Ειδικού 
Προγράμματος εκπαίδευσης για την ένταξη στον Κλάδο 
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».

7. Το Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται από το Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και 
υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

8. Η μεθοδολογία του Ειδικού Προγράμματος είναι 
αυτή της μικτής μάθησης, η οποία συνδυάζει τη διά ζώ-
σης ή τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την 
ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τον σκοπό 
αυτό αξιοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης με δυνατότητες σύγχρονης και ασύγ-
χρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

9. Οι εισηγητές/τριες είναι μέλη του Μητρώου Κύριου 
Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και επιλέγονται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαχεί-
ρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
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10. Η παρουσία των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να δικαιολογηθεί απουσία του/της εκπαιδευόμενου/ης για ανώτατο χρονικό 
διάστημα που ισοδυναμεί με το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών του Ειδικού Προγράμματος.

Άρθρο 4
Θεματικές Ενότητες του Ειδικού Προγράμματος

Το Ειδικό Πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:

1. ΤΜΗΜΑ Α’ - ΚΟΙΝΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (σε ώρες)
Οδηγώντας την αλλαγή και εισάγοντας την καινοτομία στον δημόσιο τομέα Μετασχηματιστική 
ηγεσία και διοίκηση
Στρατηγικός σχεδιασμός
Διοίκηση μέσω στόχων: Θέτοντας και επιτυγχάνοντας στόχους Συγκρότηση, συντονισμός και δια-
χείριση ομάδων
Διαχείριση έργων και χαρτοφυλακίων Εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιας πολιτικής Αποτελεσμα-
τική επικοινωνία πολιτικής
Καλή νομοθέτηση
Ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων
Σχεδιασμός και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων
Προστασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων Ακεραιότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση

103

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων - Πιστοποίηση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 105

2. ΤΜΗΜΑ Β’ – ΚΟΙΝΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε ώρες)

Δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση
Διαχείριση αλλαγών και εισαγωγή καινοτομίας στον δημόσιο τομέα Ψηφιακή διακυβέρνηση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός
Δημοσιονομική διαχείριση και δημόσιες επενδύσεις
Μεθοδολογία έρευνας στον δημόσιο τομέα Ανάλυση δημόσιας πολιτικής
Καλή νομοθέτηση
Ανάλυση ψηφιακής πολιτικής
Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων Λειτουργία σε επιτελικά περιβάλλοντα
Διοίκηση μέσω στόχων: Θέτοντας και επιτυγχάνοντας στόχους
Ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες Σχεδιασμός και οικονομική 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων
Προστασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων
Ακεραιότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση

208

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων - Πιστοποίηση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 210

3. ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Κ.Π.Ε.Ε.Σ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε ώρες)

Θεματικές Ενότητες της Ειδικότητας Νομοτεχνών:
Εισαγωγή στην νομοπαρασκευή
Τεχνικές νομοπαρασκευής: ο σχεδιασμός ενός νόμου Ειδικά θέματα νομοπαρασκευής
Νομοπαρασκευή για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
Το δίκαιο στο επιτελικό κράτος

201

Θεματικές Ενότητες της Ειδικότητας Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών:
Κύκλος δημόσιας πολιτικής
Ανάλυση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση μιας δημόσιας πολιτικής
Εισαγωγή στην νομοπαρασκευή
Αναγνώριση, ενίσχυση και εισαγωγή καινοτομίας Μοντελοποίηση και ανασχεδιασμός διαδικασιών 
Σχεδιασμός πολιτοκεντρικών υπηρεσιών
Αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων στην ανάλυση δημόσιας πολιτικής

201
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Θεματικές Ενότητες της Ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής:
Κύκλος ψηφιακής πολιτικής
Ανάλυση, εφαρμογή και αξιολόγηση ψηφιακής πολιτικής Αναγνώριση, ενίσχυση και εισαγωγή ψη-
φιακής καινοτομίας
Σχεδιασμός δημόσιων πληροφοριακών συστημάτων και έργων ψηφιακού μετασχηματισμού
Ανάλυση διαδικασιών και προσδιορισμός επιχειρησιακών απαιτήσεων Μοντελοποίηση και 
ανασχεδιασμός ψηφιακών διαδικασιών Διαλειτουργικότητα: νομική, σημασιολογική, οργανωσιακή, 
τεχνική Προηγμένες τεχνολογίες (τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση,
υπερυπολογιστές, κυβερνοασφάλεια κλπ)
Πολιτοκεντρικός σχεδιασμός ψηφιακών υπηρεσιών

201

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην Ειδικότητα Νομοτεχνών - Πιστοποίηση 2

Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην Ειδικότητα Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών - Πιστοποίηση 2

Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην Ειδικότητα Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής - Πιστοποίηση 2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 203

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής στο Ειδικό Πρόγραμμα
1. Στις διαδικασίες εισαγωγής στο Ειδικό Πρόγραμμα και απόκτησης Πιστοποιητικού παρακολούθησης Ειδικού 

Προγράμματος εκπαίδευσης για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών δύναται να συμμετέχουν οι υπάλ-
ληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της παρ. 3. 
Εξαιρούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

2. Με μέριμνα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κοινοποιείται στον/στην Προϊστάμενο/μένη του/της επιτυχόντος/ούσας η υποβολή 
της αίτησης του/της υπαλλήλου για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα. Η επιτυχής εισαγωγή στο Ειδικό Πρόγραμμα 
συνεπάγεται την υποχρεωτική αποδέσμευση του/της υπαλλήλου από τα υπηρεσιακά του/της καθήκοντα.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής αποτελούν:
1. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Α’ της Κοινής Φάσης Σπουδών: αα) Αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
αβ) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά τον διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και μέχρι 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμετοχής στη γραπτή δοκιμασία.
αγ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
αδ) Επιτυχία σε γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή δοκιμασία ενδεικτικά περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου 

πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις ανάπτυξης ή εξέτασης μελέτης περίπτωσης ή συνδυασμό αυτών, που βασίζονται 
στις θεματικές ενότητες του Ειδικού Προγράμματος. Η βαθμολογική κλίμακα της γραπτής δοκιμασίας κυμαίνεται 
από 0-100, με βάση επιτυχούς εισαγωγής τις πενήντα (50) μονάδες σε σύνολο εκατό (100). Η γραπτή δοκιμασία 
πραγματοποιείται δια ζώσης ή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και διαρκεί δύο (2) ώρες.

2. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Β’ της Κοινής Φάσης Σπουδών:
βα) Υπηρεσία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου.
ββ) Πτυχίο ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή αναγνω-

ρισμένου ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
βγ) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας. 
βδ) Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά τον διορισμό και μέχρι την ημερομηνία λήξης της προ-

θεσμίας συμμετοχής στη γραπτή δοκιμασία.
βε) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
βστ) Επιτυχία σε γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή διαδικασία ενδεικτικά περιλαμβάνει δομημένες ερωτήσεις κλει-

στού τύπου πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις ανάπτυξης ή εξέταση μελέτης περίπτωσης ή συνδυασμό αυτών, που 
βασίζονται στις θεματικές ενότητες του Ειδικού Προγράμματος. Η βαθμολογική κλίμακα της γραπτής δοκιμασίας 
κυμαίνεται από 0-100, με βάση επιτυχούς εισαγωγής τις πενήντα (50) μονάδες σε σύνολο εκατό (100). Η γραπτή δοκι-
μασία πραγματοποιείται διά ζώσης ή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και διαρκεί δύο (2) ώρες.

4. Οι υποψήφιοι/ες, κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα, υποβάλλουν δήλωση 
επιλογής Τμημάτων Ειδικότητας, για τα οποία πληρούνται οι κατά περίπτωση ειδικότερες προϋποθέσεις, και τα 
οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά την Ειδική Φάση Σπουδών. Δυνητικά εισαγόμενοι/ες στα Τμήματα Α’ 
και Β’ είναι οι επιτυχόντες/ούσες στη γραπτή δοκιμασία κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τις θέσεις 
που προβλέπει η υπουργική απόφαση του εδαφίου β’ της παρ. 5 του άρθρου 104 του ν. 4622/2019, εφόσον πλη-
ρούν τις κατά περίπτωση ειδικότερες προϋποθέσεις και έχουν επιτύχει τουλάχιστον τη βάση της βαθμολογίας. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών σε δημόσια συνεδρίαση στις 
εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν καλυφθεί ο προγραμματισμέ-
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νος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών για κάθε Τμήμα, οι 
θέσεις αυτές παραμένουν κενές και μεταφέρονται στον 
επόμενο κύκλο υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος.

Άρθρο 6 
Προϋποθέσεις εισαγωγής 
στην Ειδική Φάση Σπουδών

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Φάση Σπουδών 
έχουν οι επιτυχόντες/ούσες στη γραπτή εξέταση της Κοι-
νής Φάσης Σπουδών των Τμημάτων Α’ και Β’.

2. Οι εκπαιδευόμενοι/ες που έχουν ολοκληρώσει επι-
τυχώς την Κοινή Φάση Σπουδών εισάγονται στα τρία 
Τμήματα Ειδικοτήτων υπό τις εξής ειδικότερες προϋ-
ποθέσεις:

α) Για την εισαγωγή στο Τμήμα Νομοτεχνών απαιτεί-
ται πτυχίο Νομικής ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου 
και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής.

β) Για την εισαγωγή στο Τμήμα Αναλυτών Δημόσιων 
Πολιτικών απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ (και πρώην ΤΕΙ/ΑΤΕΙ) ή 
ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπου-
δών της αλλοδαπής.

γ) Για την εισαγωγή στο Τμήμα Αναλυτών Ψηφιακής 
Πολιτικής απαιτείται πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικών 
Σχολών ή Θετικών Επιστημών, σύμφωνα με το Παράρ-
τημα 1, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της.

3. Ειδικότερα, για τη σειρά κατάταξης στα Τμήματα 
Ειδικοτήτων λαμβάνεται υπόψη:

α) Η σειρά κατάταξης με βάση τη βαθμολογική επίδο-
ση στη γραπτή εξέταση της κοινής φάσης και

β) Η δήλωση προτίμησης Τμημάτων Ειδικότητας, για 
τα οποία πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Άρθρο 7 
Διαδικασία αξιολόγησης, κλίμακα και τρόπος 
βαθμολόγησης - Συντελεστές βαρύτητας

1. Στο τέλος της Κοινής Φάσης Σπουδών, για τα Τμή-
ματα Α’ και Β’, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε γραπτή 
εξέταση, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει δομημένες 
ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής ή ερω-
τήσεις ανάπτυξης ή εξέταση μελέτης περίπτωσης ή συν-
δυασμό αυτών, στις θεματικές ενότητες της διδακτέας 
ύλης της Κοινής Φάσης Σπουδών εκάστου Τμήματος.

2. Στο τέλος της Ειδικής Φάσης Σπουδών, είναι υπο-
χρεωτική η συμμετοχή σε γραπτή εξέταση-πιστοποίηση, 
η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει δομημένες ερωτήσεις 
κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις ανά-
πτυξης ή εξέταση μελέτης περίπτωσης ή συνδυασμό 
αυτών, στις θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης της 
Ειδικής Φάσης Σπουδών ανά Τμήμα Ειδικότητας του Ει-
δικού Προγράμματος.

3. Η γραπτή εξέταση και η γραπτή εξέταση-πιστοποί-
ηση πραγματοποιούνται διά ζώσης ή μέσω της διαδι-
κτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η βαθμολογική 
κλίμακα των εξετάσεων κυμαίνεται από 0-100, ενώ η 
βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκάστοτε φάσης 
σπουδών είναι ο βαθμός 50 σε σύνολο 100 μονάδων. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας, η οποία προκύπτει μέχρι και το 

τέταρτο δεκαδικό ψηφίο του βαθμού, διενεργείται κλή-
ρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών σε δημόσια 
συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

4. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης λαμβάνει το 
τριάντα τοις εκατό (30%) επί της συνολικής βαθμολογίας 
και η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης-πιστοποίησης 
λαμβάνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί της συνο-
λικής βαθμολογίας.

5. Με βάση τη βαθμολογία και των δύο φάσεων συντάσ-
σεται πίνακας κατάταξης με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Άρθρο 8 
Πιστοποίηση και τύπος Πιστοποιητικού 
παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος

1. Στους/τις επιτυχόντες/ούσες στη γραπτή εξέταση-
πιστοποίηση του Ειδικού Προγράμματος απονέμεται Πι-
στοποιητικό με τίτλο: «Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
Ειδικού Προγράμματος εκπαίδευσης για την ένταξη στον 
Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».

2. Ο τύπος, η δομή και το περιεχόμενο του Πιστοποιη-
τικού αποτυπώνεται στο Παράρτημα 2 που προσαρτάται 
στην παρούσα και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος.

3. Στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευόμενος/η απο-
τύχει στη γραπτή εξέταση-πιστοποίηση, δεν λαμβάνει 
το Πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου και 
δύναται να συμμετάσχει άπαξ σε επαναληπτική εξέτα-
ση που διενεργείται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών και σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Ιν-
στιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Άρθρο 9 
Μεταβατική διάταξη

1. Για την πλήρωση των προβλεπόμενων από το 
π.δ. 73/2021 «Καθορισμός αριθμού οργανικών θέσεων 
προσωπικού κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοί-
κησης» (Α’ 167) θέσεων, η γραπτή δοκιμασία δύναται να 
διεξαχθεί άπαξ. Οι επιτυχόντες/ούσες κατανέμονται κατά 
φθίνουσα σειρά επιτυχίας στα επιμέρους επιμορφωτικά 
προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.

2. Συμμετέχων/ουσα, ο/η οποίος/α αποδεδειγμένα για 
λόγους υγείας ή κυήσεως ή μητρότητας ή ανωτέρας βίας 
καταγράφει σύνολο απουσιών άνω του δέκα τοις εκατό 
(10%) του συνόλου των ωρών διδασκαλίας, δικαιούται 
να συμμετάσχει στην επόμενη υλοποίηση του Ειδικού 
Προγράμματος.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Εκατόν εβδομήντα πέντε (175) θέσεις του Κλάδου 

Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών καλύπτονται από αποφοίτους 
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

2. Εκατόν σαράντα (140) θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επι-
τελικών Στελεχών καλύπτονται από υπαλλήλους που 
υπηρετούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης με 
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ�

�

Αρχιτεκτόνων� Μηχανικών,� Ηλεκτρολόγων� Μηχανικών� και� Μηχανικών� Υπολογιστών,�

Μηχανολόγων� Μηχανικών,� Ναυπηγών� Μηχανολόγων� Μηχανικών,� Χημικών� Μηχανικών,�

Βιολογίας,�� Πληροφορικής� και� Τηλεπικοινωνιών,� Επιστήμης� Φυσικής� Αγωγής� και�

Αθλητισμού,� Χημείας,� Πληροφορικής,� Μηχανολόγων� και� Αεροναυπηγών� Μηχανικών,�

Πολιτικών�Μηχανικών,�Μοριακής� Βιολογίας� και� Γενετικής,� Ηλεκτρολόγων�Μηχανικών� και�

Τεχνολογίας� Υπολογιστών,� Βιολογικών� Εφαρμογών� και� Τεχνολογιών,� Βιοχημείας� και�

Βιοτεχνολογίας,� Εφαρμοσμένης� Πληροφορικής� -� Επιστήμη� και� Τεχνολογία� Υπολογιστών,�

Βιοτεχνολογίας,� Εφαρμοσμένης� Πληροφορικής� -� Πληροφοριακά� Συστήματα,�Παιδαγωγικό�

Δημοτικής�Εκπαίδευσης,�Πληροφορικής�και�Τηλεματικής,�Εφαρμοσμένων�Μαθηματικών�και�

Φυσικών�Επιστημών,�Φυσικής� ,� Επιστήμης� Υπολογιστών,� Ψηφιακών� Συστημάτων,�

Επιστήμης� Τροφίμων� και� Διατροφής� του� Ανθρώπου,� Παιδαγωγικό� Ειδικής� Αγωγής,�

Επιστημών� της� Εκπαίδευσης� και� Κοινωνικής� Εργασίας,� Εκπαίδευσης� και� Αγωγής� στην�

Προσχολική�Ηλικία,�Μαθηματικών,�Μηχανικών�Πληροφορικής�και�Υπολογιστών,�Μουσικής�

Επιστήμης� και� Τέχνης,� Αγρονόμων� και� Τοπογράφων� Μηχανικών� -� Μηχανικών�

Γεωπληροφορικής,� Επιστημών� Προσχολικής� Αγωγής� και� Εκπαίδευσης,� Γεωπονίας,�

Μηχανικών� Βιοϊατρικής,� Μηχανικών� Πληροφορικής� και� Ηλεκτρονικών� Συστημάτων,�

Μηχανικών� Μεταλλείων� Μεταλλουργών,� Επιστήμης� και� Τεχνολογίας� Τροφίμων,�

Στατιστικής,� Βιομηχανικής� Διοίκησης� και� Τεχνολογίας,� Κινηματογράφου,� Ναυπηγών�

Μηχανικών,� Μουσικών� Σπουδών,� Εσωτερικής� Αρχιτεκτονικής,� Επιστήμης� Φυτικής�

Παραγωγής� ,� Αγωγής� και� Φροντίδας� στην� Πρώιμη� Παιδική� Ηλικία,� Επιστημών� της�

Εκπαίδευσης� και� της� Αγωγής� στην� Προσχολική� Ηλικία,� Μηχανικών� Παραγωγής� και�

Διοίκησης,� Δασολογίας� και� Φυσικού� Περιβάλλοντος,� Μηχανικών� Πληροφορικής,�

Υπολογιστών� και� Τηλεπικοινωνιών,� Επιστημών� Οίνου,� Αμπέλου� και� Ποτών,� Αξιοποίησης�

Φυσικών� Πόρων� και� Γεωργικής� Μηχανικής,� Μουσικών� Σπουδών,� Πληροφορικής� και�

Τηλεπικοινωνιών,� Επιστήμης� Ζωικής� Παραγωγής,� Χημικών� Μηχανικών� και� Μηχανικών�

Περιβάλλοντος,�Στατιστικής�και�Ασφαλιστικής�Επιστήμης,�Ηλεκτρολόγων�και�Ηλεκτρονικών�

Μηχανικών,� Παιδαγωγικό� Νηπιαγωγών,� Γραφιστικής� και� Οπτικής� Επικοινωνίας,�

Φωτογραφίας� και� Οπτικοακουστικών� Τεχνών,� Δασολογίας� και� Διαχείρισης� Φυσικού�

Περιβάλλοντος,� Συστημάτων� Ενέργειας,� Πληροφορικής� με� Εφαρμογές� στη� Βιοϊατρική,�

Ιστορίας� και� Φιλοσοφίας� της� Επιστήμης,� Εσωτερικής� Αρχιτεκτονικής,� Γεωλογίας� και�

Γεωπεριβάλλοντος,� Μαθηματικών� και� Εφαρμοσμένων� Μαθηματικών� –� Μαθηματικών,�

Γεωπονίας,� Ιχθυολογίας�και�Υδάτινου�Περιβάλλοντος,�Γεωπονίας,�Φυτικής�Παραγωγής�και�

Αγροτικού� Περιβάλλοντος,� Αεροδιαστημικής� Επιστήμης� και� Τεχνολογίας,� Πληροφορικής,�

Μηχανικών�Βιομηχανικής�Σχεδίασης� και�Παραγωγής,� Συντήρησης�Αρχαιοτήτων� και� Έργων�

Τέχνης,� Ζωικής� Παραγωγής,� Αλιείας� και� Υδατοκαλλιεργειών,� Γεωλογίας,� Γεωγραφίας,�

Εκπαιδευτικών�Μηχανολόγων�Μηχανικών� ΑΣΠΑΙΤΕ,� Εκπαιδευτικών� Πολιτικών�

Μηχανικών� ΑΣΠΑΙΤΕ,� Μηχανικών� Περιβάλλοντος,� Μηχανικών� Χωροταξίας� και�

Ανάπτυξης,�Περιβάλλοντος,�Ψηφιακών�Τεχνών�και�Κινηματογράφου,�Μηχανικών�Σχεδίασης�

Προϊόντων� και� Συστημάτων,� Επιστημών� της� Προσχολικής� Αγωγής� και� Εκπαιδευτικού�

Σχεδιασμού,� Επιστήμης� Φυτικής� Παραγωγής,� Μηχανικών� Τοπογραφίας� και�
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Γεωπληροφορικής,� Μηχανικών� Επιστήμης� Υλικών,� Επιστήμης� και� Τεχνολογίας� Τροφίμων,�

Δασολογίας� και� Διαχείρισης� Περιβάλλοντος� και� Φυσικών� Πόρων,� Αγροτικής� Ανάπτυξης,�

Μηχανικών� Τοπογραφίας� και� Γεωπληροφορικής,� Τεχνών� Ήχου� και� Εικόνας,� Μηχανικών�

Ορυκτών� Πόρων,� Επιστήμης� και� Τεχνολογίας� Υλικών,� Εκπαιδευτικών� Ηλεκτρολόγων�

Μηχανικών� και� Εκπαιδευτικών� Ηλεκτρονικών�Μηχανικών� -� Εκπαιδευτικών� Ηλεκτρολόγων�

Μηχανικών�ΑΣΠΑΙΤΕ,�Μηχανικών�Χωροταξίας,�Πολεοδομίας�και�Περιφερειακής�Ανάπτυξης,�

Παραστατικών� και� Ψηφιακών� Τεχνών,� Επιστήμης� Τροφίμων� και� Διατροφής,� Μηχανικών�

Πληροφοριακών� και� Επικοινωνιακών� Συστημάτων,� Εκπαιδευτικών� Ηλεκτρολόγων�

Μηχανικών� και� Εκπαιδευτικών� Ηλεκτρονικών� Μηχανικών� -� Εκπαιδευτικών� Ηλεκτρονικών�

Μηχανικών� ΑΣΠΑΙΤΕ,� Μηχανικών� Ορυκτών� Πόρων,� Ωκεανογραφίας� και� Θαλασσίων�

Βιοεπιστημών,� Αγροτικής� Βιοτεχνολογίας� και� Οινολογίας,� Επιστήμης� Τροφίμων� και�

Διατροφής,� Δασολογίας,� Επιστημών� Ξύλου� και� Σχεδιασμού,� Ψηφιακών� Συστημάτων,�

Ηλεκτρονικών� Μηχανικών,� Πληροφορικής� και� Τηλεπικοινωνιών,� Τεχνολογιών� Ψηφιακής�

Βιομηχανίας,�� Στατιστικής� και� Ασφαλιστικής� Επιστήμης,� Στατιστικής� και� Αναλογιστικών� -�

Χρηματοοικονομικών� Μαθηματικών,� Μηχανικών� Οικονομίας� και� Διοίκησης,� Μουσικής�

Τεχνολογίας�και�Ακουστικής,�Διοίκησης�Εφοδιαστικής�Αλυσίδας,�Δημιουργικού�Σχεδιασμού�

και�Ένδυσης,�Μηχανικών�Σχεδίασης�Προϊόντων�και�Συστημάτων,�Δασολογίας�και�Φυσικού�

Περιβάλλοντος�

�

�

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ�2�
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ�ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ�ΕΙΔΙΚΟΥ�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ�ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ�ΓΙΑ�

ΤΗΝ�ΕΝΤΑΞΗ�ΣΤΟΝ�ΚΛΑΔΟ�Π.Ε.�ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ�ΣΤΕΛΕΧΩΝ�
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ�

……………………………………………………………………………�
�

�
Κωδικός�Πιστοποίησης�
……………………………….�

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ�ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ�ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ�ΣΤΕΛΕΧΩΝ�
του�εδαφίου�β’�της�παραγράφου�2�του�άρθρου�105�του�ν.�4622/2019�(Α’�133)�

�
�
�
ΤΜΗΜΑ�Α’�
�
Βεβαιώνεται� ότι� ο/η�……………του�…………………….�παρακολούθησε� το� πιστοποιημένο� Ειδικό�
Πρόγραμμα� Πιστοποίησης� “Εκπαίδευση� Δημοσίων� Υπαλλήλων� (Δ.Υ.)� για� την� ένταξη� στον�
Κλάδο� Π.Ε.� Επιτελικών� Στελεχών”� για� τους� αποφοίτους� της� Εθνικής� Σχολής� Δημόσιας�
Διοίκησης�(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.),�ανεξάρτητα�από�τον�φορέα�στον�οποίο�ανήκει�η�οργανική�τους�θέση,�
διάρκειας� 308� ωρών� (304� ώρες� επιμόρφωσης� και� 4� ώρες� πιστοποίησης�
γνώσεων/δεξιοτήτων)�και�συμμετείχε�επιτυχώς�στη�διαδικασία�πιστοποίησης�γνώσεων�και�
δεξιοτήτων,�με�βαθμολογία�………�
�
Τόπος�διεξαγωγής:�
Ημερομηνία�διεξαγωγής:�
�
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�
ΤΜΗΜΑ�Β’�
�
Βεβαιώνεται� ότι� ο/η�……………του�…………………….�παρακολούθησε� το� πιστοποιημένο� Ειδικό�
Πρόγραμμα� Πιστοποίησης� “Εκπαίδευση� Δημοσίων� Υπαλλήλων� (Δ.Υ.)� για� την� ένταξη� στον�
Κλάδο�Π.Ε.� Επιτελικών�Στελεχών”� για� τους� υπαλλήλους� που�υπηρετούν� στους�φορείς� της�
γενικής� κυβέρνησης� με� σχέση� εργασίας� δημοσίου� δικαίου� ή� ιδιωτικού� δικαίου� αορίστου�
χρόνου,� εφόσον� είναι� κάτοχοι� πτυχίου� ιδρυμάτων� ανώτατης� εκπαίδευσης�
(πανεπιστημιακού� ή� τεχνολογικού� τομέα)� της� ημεδαπής� ή� ισότιμου� ή� αντίστοιχου�
αναγνωρισμένου�τίτλου�σπουδών�της�αλλοδαπής�και�αναγνωρισμένου�ετήσιας�τουλάχιστον�
διάρκειας� μεταπτυχιακού� τίτλου� σπουδών,� διάρκειας� 413�ωρών� (409�ώρες� επιμόρφωσης�
και� 4� ώρες� πιστοποίησης� γνώσεων/δεξιοτήτων)� και� συμμετείχε� επιτυχώς� στη� διαδικασία�
πιστοποίησης�γνώσεων�και�δεξιοτήτων,�με�βαθμολογία�………�
�
Τόπος�διεξαγωγής:�
Ημερομηνία�διεξαγωγής:�

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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