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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ
Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται
ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά
προγράμματα που διοργανϊνει το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία είναι διακζςιμθ ςτον
ςφνδεςμο https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp (Εικόνα 1).
Ανάλογα με το φυλλομετρθτι που χρθςιμοποιείτε για τθν πρϊτθ φορά που κα
ειςζλκετε ςτθν υπθρεςία κα ςασ ηθτθκεί να αποδεχκείτε το πιςτοποιθτικό
ςφνδεςθσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Αυτό γίνεται για τθν καλφτερθ αςφάλειά ςασ,
εξαςφαλίηοντασ ςφνδεςθ μζςω SSL.

Εικόνα 1 Πρϊτθ ελίδα τθσ Τπθρεςίασ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ
Για τθν εγγραφι ςασ ςτθν υπθρεςία υποβολισ Ηλεκτρονικϊν Αιτιςεων Συμμετοχισ
ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα αρκεί να επιλζξετε τον ςφνδεςμο Εγγραφείτε ςτθν
υπθρεςία. Θα εμφανιςτεί ςτο φυλλομετρθτι ςασ θ οκόνθ Εικόνα 2, ςτθν οποία
πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τα εξισ ςτοιχεία ςασ: Α.Φ.Μ., Πνομα, Επϊνυμο, Πνομα
Ρατρόσ, Ζτοσ Γεννιςεωσ, email. Πλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Πταν
ολοκλθρϊςετε τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων πατάτε το κουμπί υποβολι. Στθ
ςυνζχεια κα λάβετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό πρόςβαςθσ ςτο θλεκτρονικό
ταχυδρομείο (email) το οποίο ζχετε δθλϊςει ςτθν αίτθςθ εγγραφισ ςασ.
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Εικόνα 2 Οκόνθ Εγγραφισ ςτθν Τπθρεςία

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ
Με το όνομα χριςτθ (username) και κωδικόσ πρόςβαςθσ (password) το οποίο
παραλάβατε θλεκτρονικά (email) μετά τθν εγγραφι ςασ ςτθν υπθρεςία, μπορείτε
να ειςζλκετε ςτθν υπθρεςία θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων από το ςφνδεςμο
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp (Εικόνα 3)

Εικόνα 3 Ειςαγωγι ςτθν Τπθρεςία
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Τθν πρϊτθ φορά που κα ειςζλκετε ςτο ςφςτθμα κα ςασ ηθτθκεί να αλλάξετε τον
κωδικό πρόςβαςισ ςασ (password) για λόγουσ αςφαλείασ. Επαναλάβετε τον κωδικό
πρόςβαςισ (password) που ςασ δόκθκε, ςτο ανάλογο πεδίο και ειςάγετε το νζο που
κζλετε ςτα δφο ανάλογα πεδία (Εικόνα 4).

Εικόνα 4 Αλλαγι Κωδικοφ Πρόςβαςθσ

ΞΕΧΑΑΣΕ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΒΑΗ
Εάν ξεχάςετε τον κωδικό πρόςβαςισ ςασ μπορείτε να πάτε ςτο ςφνδεςμο Ξεχάςατε
τον κωδικό πρόςβαςι ςασ ςτθν υπθρεςία και να δϊςετε το όνομα χριςτθ (username)
ςασ, Α.Φ.Μ. και ζνα email για να ςασ αποςταλεί εκ νζου ο κωδικόσ πρόςβαςθσ
(password) (Εικόνα 5 Ξεχάςατε τον κωδικό).

[3]

Οδθγίεσ Χριςθσ

Ζκδοςθ 9θ

06/11/2019

Εικόνα 5 Ξεχάςατε τον κωδικό πρόςβαςθσ

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Τθν πρϊτθ φορά ειςόδου ςτθν υπθρεςία κα ςασ ηθτθκεί να ενθμερϊςετε τθν
καρτζλα με τα Ρροςωπικά ςασ ςτοιχεία, τθν Υπθρεςιακι ςασ Κατάςταςθ και κάποια
επιπρόςκετα ςτοιχεία. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι ςθμειωμζνα με
αςτζρι (*). Σε όλα τα πεδία ςυμπλθρϊνετε με κεφαλαία γράμματα και ελλθνικά, με
εξαίρεςθ το email που είναι αποδεκτζσ μόνο ζγκυρεσ διευκφνςεισ email.
Για τθν ενθμζρωςθ των ςτοιχείων ςασ που φαίνονται ςτισ Καρτζλεσ Ρροςωπικά
Στοιχεία, Υπθρεςιακι Κατάςταςθ και Ρρόςκετα Στοιχεία πρζπει να επιλζξετε τον
ςφνδεςμο Επεξεργαςία, πάνω δεξιά ςτο κείμενο κάκε καρτζλασ, δείτε Εικόνα 6
Επεξεργαςία Στοιχείων.
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Εικόνα 6 Επεξεργαςία τοιχείων
Αφοφ πραγματοποιιςετε τισ αλλαγζσ ςασ πατιςτε Αποκικευςθ (Εικόνα 7). Για κάκε
παράλειψθ ι λάκοσ ςτον τρόπο ειςαγωγισ των δεδομζνων κα ςασ εμφανιςτεί
ανάλογο μινυμα ςφάλματοσ.

Εικόνα 7 Αποκικευςθ αλλαγϊν ςασ
Καλό είναι να διατρζξετε και να ενθμερϊςετε και τισ τρείσ καρτζλεσ Ρροςωπικά
Στοιχεία, Υπθρεςιακι Κατάςταςθ, Ρρόςκετα Στοιχεία πριν πάτε ςε όποια επιλογι
ςεμιναρίων γιατί αν κάποιο υποχρεωτικό πεδίο λείπει δεν κα ςασ επιτραπεί να
υποβάλετε αίτθςθ.
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Αυτι θ διαδικαςία γίνεται μόνο τθν πρϊτθ φορά και κάκε άλλθ κατά τθν οποία
κζλετε να διορκϊςετε ι ςυμπλθρϊςετε ςτοιχεία ςασ. Εάν δεν είναι θ πρϊτθ φορά
ειςόδου ςτο ςφςτθμα και κζλετε να διορκϊςετε ι ςυμπλθρϊςετε κάποια ςτοιχεία
ςασ τότε αρκεί να επιλζξετε πάνω δεξιά ςτο κεντρικό μενοφ τον πράςινο ςφνδεςμο
ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (δείτε Εικόνα 8 Επιλογι Ρροςωπικά Στοιχεία) και ςασ
εμφανίηει τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία.

Εικόνα 8 Επιλογι Προςωπικά τοιχεία
Ακόμα και όταν δε κζλετε ι δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτθςθ, θ ςυμπλιρωςθ ι
διόρκωςθ ςτοιχείων είναι δυνατι και διευκολφνει τθν επιλογι των
επιμορφοφμενων ςτα ςεμινάρια.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Πταν ολοκλθρϊςετε τθν διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ ι διόρκωςθσ των ςτοιχείων ςασ
μπορείτε να επιλζξετε το ςφνδεςμο ΕΡΙΛΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ (Εικόνα 9 Επιλογι
Σεμιναρίων) ϊςτε να ςυνεχίςετε ςτθν διαδικαςία αιτιςεων ςε επιμορφωτικά
προγράμματα.

Εικόνα 9 Επιλογι εμιναρίων
Αν είναι θ πρϊτθ φορά που ειςζρχεςτε ςτο ςφςτθμα πρζπει να επιλζξετε τον
ςφνδεςμο ΕΡΙΛΟΓΗ ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ (επάνω δεξιά, δείτε Εικόνα 9 Επιλογι Σεμιναρίων)
για να ειςζλκετε ςτθν οκόνθ αναηιτθςθσ ςεμιναρίων (Εικόνα 10) ϊςτε να
αναηθτιςετε και επιλζξετε ςεμινάρια. Πλεσ τισ επόμενεσ φορζσ που ειςζλκετε ςτο
ςφςτθμα ςαν πρϊτθ οκόνθ κα βλζπετε τθν οκόνθ αναηιτθςθσ ςεμιναρίων (Εικόνα
10). Στθν οκόνθ αναηιτθςθσ μπορείτε να επιλζξετε τθν Ρεριφζρεια, τόπο
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διεξαγωγισ, τομζα, τίτλο και θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των προγραμμάτων.
Εμφανίηονται ςεμινάρια τα οποία κα ξεκινιςουν 20 μζρεσ μετά τθν θμερομθνία
υποβολι τθσ πικανισ αίτθςθ ςασ. Αφοφ ολοκλθρϊςετε τισ επιλογζσ ςασ πατάτε
αναηιτθςθ και ςασ εμφανίηονται τα αποτελζςματα (Εικόνα 11).

Εικόνα 10 Οκόνθ Αναηιτθςθσ
Στθν επιλογικι καρτζλα ςεμινάρια εμφανίηονται όλα τα ςεμινάρια ςτα οποία
μπορείτε να υποβάλετε αίτθςθ. Για να επιλζξετε κάποιο ςεμινάριο πατάτε το
εικονίδιο με το καλάκι

.
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Εικόνα 11 Αποτελζςματα Αναηιτθςθσ
Πςα επιλζξετε κα αλλάξουν κατάςταςθ και κα εμφανίηονται να είναι εντόσ του
καλακιοφ (Εικόνα 13) (ςτιλθ ΚΑΛΑΘΙ ζνδειξθ το καλάκι). Σε περίπτωςθ που ζχετε
ιδθ κάνει αίτθςθ ςε ςεμινάριο τθσ ίδιασ εκπαιδευτικισ περιόδου κα δείτε ςτθν
αναηιτθςθ ςεμιναρίων ςτθν ςτιλθ ΚΑΛΑΘΙ τθν ζνδειξθ Προθγ. Αίτθςθ (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12 Αναηιτθςθ εμιναρίων - Ζνδειξθ Προθγοφμενθ Αίτθςθ
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Εικόνα 13 εμινάρια ςτο Καλάκι
Επίςθσ ςτθν επιλογικι καρτζλα Καλάκι κα εμφανίηονται όςα ζχετε επιλζξει (Εικόνα
14). Ρατϊντασ το εικονίδιο
μπορείτε να διαγράψετε από το καλάκι ςασ κάποιο
επιλεγμζνο ςεμινάριο. Μπορείτε να μετακινθκείτε μεταξφ των επιλογικϊν
καρτελϊν Σεμινάρια και Καλάκι με ζνα απλό κλικ του ποντικιοφ.
Μπορείτε να επιλζξετε μζχρι τζςςερα ςεμινάρια τθν κάκε εκπαιδευτικι περίοδο
(πρϊτθ εκπαιδευτικι περίοδοσ: 01/01/2011 – 31/07/2011 και δεφτερθ
εκπαιδευτικι περίοδοσ: 01/09/2011 – 31/12/2011). τθν οκόνθ αναηιτθςθσ
μπορείτε να δείτε πόςα ακόμα διαφορετικά ςεμινάρια μπορείτε να επιλζξετε
(Εικόνα 10). Οι αιτιςεισ που υποβάλλονται για ςεμινάρια του ίδιου τίτλου και
τόπου προςμετροφνται μία φορά. Δθλαδι αν κάνετε αίτθςθ για το ςεμινάριο
«Νομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ»
π.χ. ςτθν Ακινα για τισ 03/03/2011 και κάνετε αίτθςθ για το ςεμινάριο
«Νομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ»
π.χ. ςτθν Ακινα για τισ 14/06/2011 ςτο ςφνολο των 4 ςεμιναρίων που ζχετε
δικαίωμα να κάνετε αίτθςθ τθν κάκε εκπαιδευτικι περίοδο κα προςμετρθκοφν οι
δφο αιτιςεισ ωσ μία (1) αίτθςθ γιατί αφοροφν και οι δφο ςεμινάριο ιδίου τίτλου και
τόπου.
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Εικόνα 14 Καλάκι Επιλεγμζνων εμιναρίων

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ
Αφοφ επιλζξατε τα ςεμινάρια ςτα οποία κζλετε να ςυμμετάςχετε, τότε αν είςτε
ςτθν Καρτζλα Καλάκι (Εικόνα 14), πατάτε το κουμπί Υποβολι και μεταφζρεςτε ςτθν
επιλογικι καρτζλα Υποβολι Αίτθςθσ (Εικόνα 15).
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Εικόνα 15 Καρτζλα Τποβολισ Αίτθςθσ
Σε αυτι τθν καρτζλα πρζπει να ειςάγετε τθν Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ για Επιμόρφωςθ
που αποτελεί κριτιριο επιλογισ ςασ, κακϊσ και να αποδεχκείτε τουσ όρουσ που
αναφζρονται για κάκε ςεμινάριο που αιτείςτε. Επιπλζον μπορείτε να δθλϊςετε τθν
επικυμία ςασ για επανάλθψθ τθσ αίτθςθσ ίδιου ςεμιναρίου ςε περίπτωςθ μθ
επιλογισ ςασ, κακϊσ και τθν ανάγκθ για διαμονι-διατροφι ςασ. Για να ειςάγετε
αυτά τα ςτοιχεία επιλζξετε τον ςφνδεςμο Επεξεργαςία (Εικόνα 15). Αμζςωσ μετά
μπορείτε να ειςάγετε τα ςτοιχεία ςασ και να πατιςετε Αποκικευςθ (Εικόνα 16) για
να αποκθκευτοφν οι αλλαγζσ ςασ.
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Εικόνα 16 Σροποποίθςθ Επιπλζον τοιχείων Αίτθςθσ
Αφοφ ζχετε ολοκλθρϊςει τθν τροποποίθςθ των επιπλζον ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ πατιςτε
το κουμπί Τποβολι Αίτθςθσ για να υποβάλετε τθν αίτθςι ςασ (Εικόνα 17).
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Εικόνα 17 Τποβολι Αίτθςθσ
Μετά τθν υποβολι αίτθςθσ εμφανίηεται θ οκόνθ τθσ Εικόνα 18, με τα
αποτελζςματα τθσ αίτθςθσ ςτον φυλλομετρθτι ςασ. Σε αυτι πρζπει να πατιςετε
εκτφπωςθ για κάκε αίτθςθ εκάςτου ςεμιναρίου και να τθν εκτυπϊςετε (θ αίτθςθ
είναι πλζον ζτοιμθ με τα ςτοιχεία που ζχετε ιδθ δϊςει και με ξεχωριςτό Κωδικό
Αίτθςθσ) ϊςτε ςε περίπτωςθ πικανισ επιλογισ ςασ να τθν υπογράψει ο
προϊςτάμενόσ ςασ και να τθν αποςτείλετε ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επίςθσ, μπορείτε να δείτε
τον Κωδικό τθσ ςυνολικισ Αίτθςθσ ςασ. Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςισ ςασ κα
παραλάβετε email ςτθν διεφκυνςθ που ζχετε δθλϊςει, με τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ
ςασ. θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ καταρχιν επιλογισ ςασ ςε ςεμινάριο είναι
υποχρεωτικι θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ ςασ.

[14]

Οδθγίεσ Χριςθσ

Ζκδοςθ 9θ

06/11/2019

Εικόνα 18 Αποτελζςματα Αίτθςθσ

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΙΣΗΕΙ – ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΙΣΗΗ
Σασ δίνεται θ δυνατότθτα να εκτυπϊςετε όλεσ τισ αιτιςεισ ςασ που ζχετε υποβάλει
το τρζχον και το προθγοφμενο εξάμθνο (Εικόνα 19).
Επιπλζον ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να βλζπετε τθν Κατάςταςθ τθσ Αίτθςισ ςασ
(Εικόνα 20). Η αρχικι κατάςταςθ τθσ Αίτθςθσ είναι Προσ Επιλογι. Σε περίπτωςθ
που ζχετε δθλϊςει επανάλθψθ ςεμιναρίου ςτθν αίτθςι ςασ, δεν επιλεχκικατε, και
το ίδιο ςεμινάριο ξαναγίνεται τότε κα ζχετε ωσ κατάςταςθ τθσ αίτθςι ςασ Προσ
Επιλογι (Λόγω Επανάλθψθσ εμιναρίου). Η επανάλθψθ ςεμιναρίου ζχει ιςχφ για
τθν ίδια και τθν επόμενθ εκπαιδευτικι περίοδο (για 1 εκπαιδευτικό χρόνο). Σε
περίπτωςθ που επιλεγείτε κα δείτε ωσ Κατάςταςθ τθσ Αίτθςισ ςασ Επιλζχκθκε.
Πταν ολοκλθρϊςετε το επιμορφωτικό πρόγραμμα που είχατε δθλϊςει ςτθν αίτθςι
ςασ θ κατάςταςθ τθσ κα είναι Επιτυχισ Ολοκλιρωςθ.
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Εικόνα 20 Κατάςταςθ Αιτιςεων
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Σασ δίνεται θ δυνατότθτα να αξιολογιςετε θλεκτρονικά τα ςεμινάρια που
παρακολουκιςατε μετά τισ 16/05/2011 . Σε περίπτωςθ που εκκρεμοφν ςεμινάρια
προσ αξιολόγθςθ για εςάσ, μετά τθν ειςαγωγι ςασ ςτθν υπθρεςία, κα δείτε ςε
πορτοκαλί φόντο το ενθμερωτικό μινυμα «Εκκρεμοφν για εςάσ ςεμινάρια προσ
αξιολόγθςθ. Ραρακαλοφμε προβείτε ςτθν αξιολόγθςι τουσ το ςυντομότερο
δυνατό!» Εικόνα 21 .

Εικόνα 21 Ενθμερωτικό Μινυμα Αξιολόγθςθσ εμιναρίων

Στθν περίπτωςθ αυτι επιλζξτε τθν Καρτζλα «Αξιολόγθςθ Σεμιναρίων» Εικόνα 22 για
να αξιολογιςετε τα ςεμινάρια που ζχετε παρακολουκιςει και υπάρχουν ςτθν λίςτα
προσ αξιολόγθςθ Εικόνα 23 .
Πριν προβείτε ςτθν αξιολόγθςθ ςεμιναρίων ελζγξτε ότι ζχετε ςυμπλθρϊςει όλα
τα υποχρεωτικά Προςωπικά ςασ ςτοιχεία ςτισ Καρτζλεσ Προςωπικά τοιχεία,
Τπθρεςιακι Κατάςταςθ (Βαςικό Μενοφ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ). Σα πεδία που
είναι υποχρεωτικά είναι ςθμειωμζνα με αςτζρι (*).
[17]

Οδθγίεσ Χριςθσ

Ζκδοςθ 9θ

Εικόνα 22 Καρτζλα Αξιολόγθςθ εμιναρίων

[18]

06/11/2019

Οδθγίεσ Χριςθσ

Ζκδοςθ 9θ

06/11/2019

Εικόνα 23 Καρτζλα Αξιολόγθςθσ εμιναρίων - Λίςτα εμιναρίων προσ Αξιολόγθςθ

Για να αξιολογιςετε ζνα ςεμινάριο πατιςτε το κουμπί Αξιολόγθςθ Εικόνα 23.
Εμφανίηεται τότε θ καρτζλα Αξιολόγθςθσ Εικόνα 24, Εικόνα 25 για το ςεμινάριο που
επιλζξατε. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι ςθμειωμζνα με αςτζρι (*).
Συμπλθρϊςτε τθν Αξιολόγθςθ και πατιςτε Αποςτολι Εικόνα 25 για να αποςτείλετε
τθν αξιολόγθςι ςασ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

[19]

Οδθγίεσ Χριςθσ

Ζκδοςθ 9θ

06/11/2019

Εικόνα 24 Αξιολόγθςθ εμιναρίου (1)

Εικόνα 25 Αξιολόγθςθ εμιναρίου (2)

Μετά τθν αποςτολι τθσ αξιολόγθςθσ κα δείτε τθν Εικόνα 26 ωσ αποτζλεςμα τθσ ορκισ
αποςτολισ τθσ αξιολόγθςισ ςασ. Αν δεν ζχετε άλλα ςεμινάρια προσ αξιολόγθςθ, το
ενθμερωτικό μινυμα μζςα ςτο πορτοκαλί φόντο κα εξαφανιςκεί.
[20]

Ζκδοςθ 9θ

Οδθγίεσ Χριςθσ

06/11/2019

Εικόνα 26 Αποτζλεςμα Αποςτολισ Αξιολόγθςθσ

ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ
Για τθν ζξοδό ςασ από τθν υπθρεςία επιλζξτε από το κεντρικό μενοφ πάνω δεξιά τον
ςφνδεςμο ΕΞΟΔΟΣ (Εικόνα 27).

Εικόνα 27 Ζξοδοσ από τθν υπθρεςία

Help Desk Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Για οποιοδιποτε πρόβλθμα επικοινωνιςτε με:
Email: onlineseminar@ekdd.gr
Τθλζφωνο: 213 1306396

[21]

