
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Αναλυτική παρουσίαση του Π.Δ.85/2022
Ζητήματα προσοντολογίου και κλαδολογίου
των φορέων  του Δημοσίου Τομέα
Ορισμός ενιαία για τους φορείς του
Δημόσιου Τομέα  των κατηγοριών, κλάδων
και ειδικοτήτων, τυπικών προσόντων,
κύριων, πρόσθετων ή επικουρικών,
διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε
κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με
σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου
προσωπικού τους,
Ταξινόμηση κλάδων και ομαδοποίηση σε
τομείς
Καθορισμός διαδικασίας αντιστοίχισης των
υφιστάμενων κλάδων  και ειδικοτήτων των
φορέων του Δημοσίου Τομέα με τους νέους
κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022
 Αναπροσαρμογή των Οργανισμών
Εσωτερικής Λειτουργίας και   Εσωτερικών
Κανονισμών Λειτουργίας, καθώς και των
Ψηφιακών   Οργανογραμμάτων των φορέων
Κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού σε
κλάδους   & ειδικότητες, με βάση τους
πίνακες αντιστοίχισης  ανά εκπαιδευτική
κατηγορία του Παραρτήματος  Β’ του π.δ.
85/2022
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
Φορείς Δημοσίου
Απαιτούμενα προσόντα ανά κλάδο και
ειδικότητα προσωπικού
Πως αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι
& ειδικότητες
Ποιοι κλάδοι καταργούνται
Ποιοι είναι οι νέοι κλάδοι
Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

είναι η αναλυτική παρουσίαση του ΠΔ85/2022,
πως επηρεάζει την κατάταξη του Υπηρετούντος
Προσωπικού σε Κλάδους - Ειδικότητες, καθώς
και την αναπροσαρμογή Ειδικών Περιγραμμάτων
Θέσεων & των Ψηφιακών Οργανογραμμάτων

ΣΤΟΧΟΣ

www.forum-training.gr
Μαρία Μυλωνά
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η αντιστοίχιση Υφιστάμενων Κλάδων και
ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους
η αναπροσαρμογή των Ειδικών
Περιγραμμάτων Θέσεων
η αναπροσαρμογή των Ψηφιακών
Οργανογραμμάτων
το σύνολο των διαδικσιών που πρέπει να
προβεί ο Φορέας τους

Με το πέρας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος,
οι καταρτιζόμενοι θα γνωρίζουν ποιες είναι οι
άμεσες ενέργειες στο Φορέα τους, μετά την
Εφαρμογή του Π.Δ.85/2022 και πως θα
υλοποιηθεί:

ΟΦΕΛΗ

Το Πρόγραμμα Εσωτερικής Κατάρτισης
απευθύνεται σε Διευθυντές, Προϊστάμενους και
Στελέχη Διεύθυνσης Διοικητικού &
Προσωπικού, που έχουν στην ευθύνη τους το
σύνολο των άμεσων ενεργειών που
δρομολογούνται μετά την Εφαρμογή του
Π.Δ.85/2022

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπορεί να
υλοποιηθεί μέσω Δια Ζώσης Εκπαίδευσης 
στην έδρα του Φορέα σας ή μέσω Σύγχρονης
Εκπαίδευσης / Τηλεκατάρτισης

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Π.Δ.85/2022 
ΦΕΚ.232/Α/17-12-2022

Το Νέο 
Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο 
σε Φορείς Δημοσίου

Πρόταση Εσωτερικής Κατάρτισης 
για Φορείς Δημοσίου & ΟΤΑ

Προτεινόμενη Διάρκεια: 5 ώρες


