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Γεωργίου ως Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 
της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας.

3. Την υπό στοιχεία Φ7/565/01-09-2021 πράξη ανάλη-
ψης υπηρεσίας του Καθηγητή Αθανασίου Καψάλη του 
Γεωργίου ως Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 
της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας.

4. Την υπό στοιχεία Φ8/194/19-05-2011 απόφαση του 
Προέδρου της Δ.Ε. της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακα-
δημίας Αθήνας περί ορισμού της Παναγιώτας-Πολίνας 
Κοντογιάννη, με ΑΔΤ ΑΒ593781, μονίμου υπαλλήλου της 
Α.Ε.Α.Α., ως Προϊσταμένης της Γραμματείας της Α.Ε.Α.Α. 
σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Β. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας της Αθήνας και της ταχείας προώθησης των 
υποθέσεών της.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Στη Γραμματέα της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακα-
δημίας Αθήνας, Παναγιώτα-Πολίνα Κοντογιάννη μετα-
βιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Προ-
έδρου»:

1) Αποφάσεις, πράξεις, εντολές και έγγραφα που εκδί-
δονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2) Εντάλματα μέχρι του ποσού των 2000€ (δύο χιλιάδες 
ευρώ).

Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση 
νοούνται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κάθε άλλη απόφαση που ρυθμίζει διαφορετικά τα 
ανωτέρω θέματα καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Νέα Κηφισιά, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/28/οικ.18449 (3)
Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 38 και 39 του ν. 4590/2019 «Ενδυνά-

μωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17),

β) 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), 

γ) του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» 
(Α’ 203),

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

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

στ) 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),

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

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

θ) της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.5612/30-3-2021 
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών «Αποδοχή παραιτή-
σεων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και 
διορισμός Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 252).

2. Το υπ’ αρ. 16 πρακτικό (συνεδρίαση 16/14-7-2021), 
υπό θέμα 7ο της υπ’ αρ. 5027 απόφασης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  «Εισήγηση Δ.Σ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
στο πλαίσιο υπουργικής απόφασης για την οργάνωση 
Ειδικού Προγράμματος Διοικητικής Επάρκειας για μό-
νιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους, κατηγορίας ΔΕ».

3. Τις προτεραιότητες για την εφαρμογή των δημοσίων 
πολιτικών, καθώς και τον υφιστάμενο προγραμματισμό 
του ΙΝΕΠ.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/10/οικ.18305/24-9-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών με την οποία βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, καθώς η δαπάνη υλοποίησης του σχεδιαζό-
μενου προγράμματος θα καλυφθεί από τις ήδη εγκε-
κριμένες πιστώσεις του ενταγμένου και υλοποιούμενου 
Συγχρηματοδοτούμενου Έργου του ΕΣΠΑ με ενάριθμο 
2015ΣΕ41510001 (κωδικός ΟΠΣ 5000245) «Δράσεις 
συνεχιζόμενης κατάρτισης 2014-2021», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας
Πεδίο εφαρμογής

1. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 
(ΙΝ.ΕΠ.), σε εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 38 και 39 
του ν. 4590/2019 (Α’ 17), αναπτύσσει και εφαρμόζει Ει-
δικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας (εφεξής καλού-
μενο Πρόγραμμα), που απευθύνεται σε μόνιμους υπαλ-
λήλους και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΔΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων που υπη-
ρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), εφόσον διέπονται, ευθέως ή κατά παραπομπή, 
από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων.

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

πρόγραμμα.
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β) Οι κλάδοι και ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι.

γ) Το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια και η διαδικα-
σία παρακολούθησης.

δ) Η διαδικασία πιστοποίησης και ο τύπος του πιστο-
ποιητικού που χορηγείται.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως δι-
οικητική επάρκεια ορίζεται το σύνολο των γνώσεων, 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτά ο/η 
μόνιμος/η υπάλληλος και ο/η υπάλληλος με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορί-
ας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής του/της στο Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητι-
κής Επάρκειας που οργανώνεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και 
πιστοποιείται μέσω της απόκτησης του πιστοποιητικού 
της παρ. 1 του άρθρου 38 και της παρ. 1 του άρθρου 39 
του ν. 4590/2019 (Α’ 17) για τους/τις υπαλλήλους που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

2. Ως Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας ορί-
ζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και από-
κτησης απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
πρακτικής εφαρμογής, με βάση την εθνική νομοθεσία 
και πρακτική, τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτι-
κές. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των δι-
οικητικών και ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των 
συμμετεχόντων/ουσών με σκοπό την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την επι-
τάχυνση της υπηρεσιακής τους εξέλιξης.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής στο 
πρόγραμμα

1. Στη διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού διοι-
κητικής επάρκειας δύναται να συμμετέχουν οι μόνιμοι 
υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΔΕ, όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής αποτελούν:
α. Ο κλάδος του/της υπαλλήλου, με προτεραιότητα 

στους κλάδους με διοικητικό ή οικονομικό αντικείμενο 
και στη συνέχεια οι λοιποί κλάδοι.

β. Ο φορέας στον οποίο ανήκει ο/η υπάλληλος να 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 
1 της παρούσης.

γ. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Ειδικό Πρό-
γραμμα Διοικητικής Επάρκειας.

Η κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών σε τμήματα 
αντίστοιχου επιπέδου πραγματοποιείται αφού ληφθεί 
υπόψη η σειρά προτεραιότητας, όπως προκύπτει από 
τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρό-
γραμμα και αφού αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσεων/
εξοικείωσης του συμμετέχοντος/της συμμετέχουσας με 
τις θεματικές του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό 
προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης ηλεκτρονικής/
ψηφιακής πλατφόρμας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ειδικότερες προυποθέ-
σεις, όπως αυτές ορίζονται στην υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
ΕΚΔΔΑ/Φ.4/12/3607/04.01.2018 απόφαση της Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β’ 65).

3. Σε περίπτωση επιλογής και μη συμμετοχής κάποιου/
ας εκπαιδευόμενου/ης στο Πρόγραμμα ισχύουν τα ακό-
λουθα: α) στην περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας 
για λόγους υγείας, υπηρεσιακούς ή σοβαρούς οικο-
γενειακούς λόγους, ο/η εκπαιδευόμενος/η, μπορεί να 
συμμετάσχει στα αμέσως επόμενα προγράμματα διοι-
κητικής επάρκειας διατηρώντας την προτεραιότητα για 
τη συμμετοχή του/της, β) στην περίπτωση ανεπαρκούς 
τεκμηρίωσης των λόγων μη συμμετοχής του/της, ο/η 
εκπαιδευόμενος/η χάνει την προτεραιότητα συμμετοχής 
του/της και δύναται να επανέλθει με νέα αίτηση.

4. Η παρουσία των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του προγράμματος είναι υποχρεωτική και νοείται 
ως φυσική παρουσία στο χώρο στον οποίο πραγματο-
ποιείται το πρόγραμμα, ενώ στην περίπτωση που το 
πρόγραμμα υλοποιείται με τη διαδικασία της σύγχρο-
νης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η παρουσία του/της 
αποδεικνύεται από την ενεργή σύνδεσή του/της μέσω 
του συνδέσμου που έχει λάβει από το Ινστιτούτο Επι-
μόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.). Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
μπορεί να αιτιολογηθεί απουσία για χρονικό διάστημα 
έως δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής διάρκειας των 
συνολικών ωρών του Προγράμματος.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο Ειδικού Προγράμματος Διοικητικής 
Επάρκειας, τρόπος, διάρκεια και διαδικασία 
παρακολούθησης

1. Το ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας διαρ-
θρώνεται σε τέσσερις φάσεις και αναπτύσσεται συνολικά 
σε εκατόν δέκα (110) ώρες εκπαίδευσης, εκ των οποίων 
οι εκατόν πέντε (105) ώρες αφορούν τη διάρκεια του 
προγράμματος επιμόρφωσης και οι πέντε (5) ώρες αφο-
ρούν την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
συμμετεχόντων/ουσών.

2. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την συνεργασία του 
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του 
Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Η μεθοδολογία του προγράμματος είναι αυτή της 
μικτής μάθησης η οποία συνδυάζει τη διά ζώσης ή τη 
σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση με την ασύγχρο-
νη εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Για τον σκοπό αυτό αξι-
οποιείται κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα τηλεκ-
παίδευσης με δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης 
εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και εκπονείται κατάλληλο 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Το σχετικό εκπαιδευτικό 
υλικό εκπονείται από ομάδες εργασίας που συγκρο-
τούνται με απόφαση του/της Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία το 
εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος δεν έχει οριστι-
κοποιηθεί, δύναται η όλη διαδικασία του προγράμμα-
τος να υποστηριχτεί από το εκπαιδευτικό υλικό που θα 
προετοιμάζουν οι εισηγητές/ριες, το οποίο θα έχει τη 
μορφή σημειώσεων και παρουσιάσεων και θα περιλαμ-
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βάνει ενδεικτική βιβλιογραφία, παραδείγματα, μελέτες 
περίπτωσης και φύλλα ασκήσεων.

4. Οι εκπαιδευτές/τριες είναι μέλη του Μητρώου Κύρι-
ου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και επιλέγο-
νται με βάση τον Κανονισμό Διαχείρισης του ανωτέρω 
μητρώου με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αφενός 
επιστημονική επάρκεια στα πεδία που καλύπτουν οι 
θεματικές ενότητες του προγράμματος, αφετέρου εκ-
παιδευτική και επαγγελματική εμπειρία συναφή με το 
περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων του προγράμμα-
τος και ειδικότερα με το αντικείμενο της εισήγησής τους.

5. Η συνοπτική διάρθρωση του Ειδικού Προγράμματος 
Διοικητικής Επάρκειας είναι η ακόλουθη:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε ώρες)

Α’ ΦΑΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: 
Οργάνωση Δημόσιων Φορέων - 
Διοικητικές διαδικασίες - Κώδικας 
Δημόσιων Υπαλλήλων/Κώδικας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

35

Β’ ΦΑΣΗ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: 
Διαχείριση πληροφοριών και 
δεδομένων - Επικοινωνία και 
συνεργασία με ψηφιακά μέσα

35

Γ’ ΦΑΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: 
Ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών - 
Επικοινωνία στον εργασιακό χώρο/
διαχείριση συγκρούσεων
Επίλυση προβλημάτων

35

Δ’ ΦΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αξιολόγηση γνώσεων δεξιοτήτων - 
Πιστοποίηση
(Συμβουλευτική για την εκπόνηση 
και σύνταξη της εργασίας και γραπτή 
εξέταση)

5
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Άρθρο 5
Διαδικασία πιστοποίησης, τύπος πιστοποιητικού

1. Η διαδικασία πιστοποίησης στοχεύει στην αξιολόγη-
ση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, 
σχετικά με το περιεχόμενο και τις θεματικές ενότητες που 
αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Την υποχρεωτική συγγραφή μίας εργασίας. Η βαθ-
μολογική κλίμακα αξιολόγησης της εργασίας είναι από 
0-100. Η βαθμολογία της εργασίας λαμβάνει το 30% της 
συνολικής βαθμολογίας.

β) Την υποχρεωτική συμμετοχή σε γραπτή εξεταστική 
διαδικασία πιστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται διά 
ζώσης ή μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, μετά 
την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής διαδικασίας. Η βαθ-
μολογική κλίμακα της γραπτής εξέτασης πιστοποίησης 
είναι από 0-100. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης 
πιστοποίησης λαμβάνει το 70% της συνολικής βαθ-
μολογίας. Η γραπτή εξέταση πιστοποίησης ενδεικτικά 
περιλαμβάνει δομημένες ερωτήσεις κλειστού τύπου 
πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις ανάπτυξης ή μελέτες 
περίπτωσης ή συνδυασμό αυτών.

Ο/η επιμορφούμενος/η θεωρείται ότι πέτυχε στη δι-
αδικασία πιστοποίησης αν συγκεντρώσει βαθμολογία 
50 στη συνολική βαθμολογική κλίμακα, η οποία είναι 
από 0-100.

2. Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος/η αποτύχει 
στη διαδικασία πιστοποίησης δεν λαμβάνει το Πιστοποι-
ητικό Διοικητικής Επάρκειας και δύναται να συμμετάσχει 
στις εξετάσεις εκ νέου, για μια μόνο φορά. Σε περίπτωση 
αποτυχίας και τη δεύτερη φορά και εάν επιθυμεί να ξα-
ναπαρακολουθήσει το πρόγραμμα, δύναται να συμμε-
τάσχει μόνο εφόσον ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 
δεν έχει συμπληρωθεί από λοιπούς/ες υπαλλήλους.

3. Ο τύπος, η δομή και το κυρίως περιεχόμενο του 
Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας αποτυπώνεται 
στο παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα και 
της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

4. Η απόκτηση πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας 
μοριοδοτείται με τριάντα (30) μόρια, ενώ ο χρόνος που 
απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη των πιστοποιη-
μένων μόνιμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτι-
κής βαθμίδας ΔΕ, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας, μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.

Άρθρο 6
Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στην 

παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά τη διαδικασία 
προετοιμασίας, υλοποίησης και πιστοποίησης του Ειδι-
κού Προγράμματος Διοικητικής Επάρκειας και αφορά σε 
ειδικότερες περιπτώσεις (αναλυτική περιγραφή των θε-
ματικών ενοτήτων, χρονική κατανομή, παραγωγή εκπαι-
δευτικού υλικού, υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δράσεις 
ευαιθητοποίησης, προβολής κ.λπ.) ή σε διαδικαστικά ή/
και άλλα ζητήματα ρυθμίζεται σύμφωνα με το νομοθετι-
κό και κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
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Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   


