
Παρουσίαση: Εύη Δραμαλιώτη
Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ



 Το ΕΚΔΔΑ θα υλοποιήσει Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης

με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την

ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»

 Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάλληλη

προετοιμασία για την πλήρωση νευραλγικών θέσεων του

Δημόσιου Τομέα



Επιτελικά Στελέχη

Αναλυτές 

Ψηφιακής 

Πολιτικής

Νομοτέχνες

Αναλυτές 

Δημοσίων 

Πολιτικών



Παράδειγμα Ανοικτής Καινοτομίας



 Δίκτυα
 Υβριδικές ομάδες εργασίας
 Διαδικασίες αξιολόγησης
◦ Φάση 1: ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας
◦ Φάση 2: προσαρμογή των παραδοτέων υποέργων από ομάδα 

ακαδημαϊκών 
◦ Φάση 3: παραγωγή σχετικής δευτερεύουσας νομοθεσίας

◦ Φάση 4:τράπεζα ερωτήσεων επιστημονική ομάδα             

ΕΚΔΔΑ           αρμόδιο working group

◦ Φάση 5: Επιλογή των σπουδαστών  



 Σε αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ και άλλα στελέχη της

διοίκησης

 Απαιτείται 4ετής προϋπηρεσία, μεταπτυχιακό, άριστη

γνώση αγγλικών και επιτυχία σε απαιτητική γραπτή

δοκιμασία

 Κατά την πρώτη εφαρμογή προβλέπονται 315 θέσεις

(60% απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ & 40% άλλα στελέχη)



 Εξαιρετικά απαιτητικό 

 Εισάγονται οι πραγματικά «δυνατοί» υποψήφιοι 

 Για πρώτη φορά γραπτή online εξέταση

 H επιτήρηση θα συνδυάζει ανθρώπινη παρουσία και 

τεχνητή νοημοσύνη (AI)



 Ομάδα εργασίας του ΕΚΔΔΑ αξιολόγησε: 

▪ Διαδικασία ταυτοποίησης των υποψηφίων από επιτηρητές

▪ Λειτουργία του λογισμικού υποστήριξης (on-line examination 
and proctoring process)

▪ Διαδικασία Help-Desk



 Α. Το ποσοστό επί των επιτυχόντων της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής 
εξέτασης που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Ειδικό Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την 
ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»

 Β. Το ποσοστό των προβλημάτων που επιλύθηκαν εγκαίρως κατά τη 
διάρκεια της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης

 Γ. Το ποσοστό επί του συνόλου των επιτηρητών που ολοκλήρωσαν 
επιτυχώς τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εποπτείας 
(proctoring).

 Δ. Το ποσοστό επιτυχίας στην εισαγωγική ηλεκτρονική εξέταση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία βάσης.



Κοινή Φάση: 

2 τμήματα 

(από ΕΣΔΔΑ 

και λοιποί ΔΥ)

Γραπτή 

εξέταση

Ειδική Φάση: 

3 τμήματα 

ειδικοτήτων

Γραπτή 

διαδικασία 

εξέτασης –

πιστοποίησης

Πιστοποιητικό



❖ Το δίκαιο στο 
επιτελικό κράτος

❖ Εισαγωγή στη 
νομοπαρασκευή

❖ Τεχνικές
νομοπαρασκευής 

Νομοτέχνες

❖ Μοντελοποίηση και 
ανασχεδιασμός 
διαδικασιών

❖ Αξιοποίηση ποσοτικών 
και ποιοτικών 
δεδομένων

❖ Αναγνώριση, ενίσχυση 
και εισαγωγή 
καινοτομίας

❖ Τεχνητή νοημοσύνη

❖ Ανοιχτά Δεδομένα

❖ Blockchain

Αναλυτές Ψηφιακής 
Πολιτικής

Αναλυτές Δημοσίων 
Πολιτικών



ΕΚΔΔΑ: «Έμφαση στην αριστεία 
& την τεχνοκρατική διοίκηση»




