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ΚΔΔΑεενημ ρωση
ΤΕΥΧΟΣ 32 l ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Ανοικτή Διακυβέρνηση, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το ΕΚΔΔΑ διοργάνωσαν εργα-
στήρια διαβούλευσης με έμφαση στην πρόκληση της ανάπτυξης,
καθώς και στην ενίσχυση της  διαφάνειας και της δημόσιας συμμε-
τοχής.   Σελ: 3 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διαθέτει το 50% των σπουδαστών
που εισήχθησαν φέτος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης. 
51 άνδρες και 47 γυναίκες ανταπεξήλθαν με επιτυχία στη διαγωνι-
στική διαδικασία και ήδη ξεκίνησαν τον κύκλο σπουδών, διάρκειας
18 μηνών.  Σελ: 2

Πρόσβαση στη γνώση
για 37.120 υπαλλήλους

Ανοικτοί διάλογοι στη ΔιοίκησηΝέοι Σπουδαστές στην ΕΣΔΔΑ

Αριθμός 

Προγραμμάτων

Σύνολο Ωρών 

Επιμορφωθέντες 

Έτος 

2012

1.484

51.170

30.560

Έτος

2013

1.706

61.370

37.120

Μετα-

βολή %

14,96%

19,93%

21,47%

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2012 – 2013

Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, που ξεπερνά το
20%, υπήρξε στον αριθμό των στελεχών της
δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης που
παρακολούθησαν  επιμορφωτικά προγράμ-
ματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)
του ΕΚΔΔΑ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά
στοιχεία του ΙΝΕΠ, κατά το έτος 2013, σε σύ-
γκριση με το 2012, υλοποιήθηκαν 222 περισ-
σότερα προγράμματα επιμόρφωσης (αύξηση
14,96%), ενώ συμμετείχαν 6.560 περισσότε-
ροι υπάλληλοι (αύξηση 21,47%). 

Συνολικά υλοποιήθηκαν 1.706 πιστοποιημένα
προγράμματα που αντιστοιχούν σε 197 τίτ-
λους και σε 61.370 ώρες επιμόρφωσης, και τα
οποία παρακολούθησαν συνολικά 37.120
υπάλληλοι. Μεταξύ των δράσεων που υλο-
ποιήθηκαν περιλαμβάνονται 74 προγράμματα

επιμόρφωσης με τη συμμετοχή 1.264 υπαλλή-
λων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και
130 προγράμματα με τη συμμετοχή σχεδόν
2.500 στελεχών της διοίκησης με δικαίωμα ψη-
φιακής υπογραφής, στο πλαίσιο της ψηφιακής
έκδοσης και διακίνησης δημοσίων εγγράφων.

Σελ: 4
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση κειμένων με παράκληση τη μνημόνευση της έκδοσης

Οι επιμορφωτικές δράσεις 
του ΕΚΔΔΑ συγχρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σταθερός πυλώνας της στρατηγικής του
ΕΚΔΔΑ είναι η τροφοδότηση της κεντρικής και
περιφερειακής διοίκησης με εξειδικευμένα στε-
λέχη υψηλής εξειδίκευσης, ικανά να ανταπο-
κριθούν στις νέες συνθήκες που
διαμορφώνονται για τη δημόσια διοίκηση και
τη χώρα. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο 23ος
διαγωνισμός εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)
με 98 άτομα να ανταπεξέρχονται με επιτυχία
στη διαγωνιστική διαδικασία. 
Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, είχαν
υποβάλει αίτηση 2.497 άτομα, από τα οποία

Νέοι Σπουδαστές στην ΕΣΔΔΑ
δικαίωμα συμμετοχής είχαν 2.196. Στο πρώτο
μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου (Οργά-
νωση και Λειτουργία του Κράτους) παρουσιά-
στηκαν 1.297 άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική
Οικονομία και Δημόσια Οικονομική) 1.192. 
Στο τελικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι
201 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία και
εισήχθησαν τελικά στη Σχολή 98 άτομα, εκ των
οποίων 51 είναι άνδρες και 47 γυναίκες, ενώ το
50% των εισαχθέντων διαθέτει μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών. Η υποδοχή των νέων σπου-
δαστών και σπουδαστριών (ΚΓ΄ εκπαιδευτική
σειρά) έγινε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2014 σε

ειδική εκδήλωση, παρουσία της πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Οι σπουδαστές/στριες ενημερώθηκαν εκτενώς
για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που σχεδιά-
ζονται και υλοποιούνται από τις εκπαιδευτι-
κές, επιστημονικές και διοικητικές μονάδες του
ΕΚΔΔΑ, για την οργάνωση των σπουδών στη
Σχολή, καθώς και για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που έχουν ως δόκιμοι δημόσιοι
υπάλληλοι κατά τη 18μηνη διάρκεια των
σπουδών τους στην ΕΣΔΔΑ. 

Εκπαιδευτική επίσκεψη 

Ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς με ουσια-
στικό ρόλο στη διαμόρφωση και την υλοποί-
ηση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 38 σπου-
δαστές/στριες της ΚΒ’ εκπαιδευτικής σειράς
της ΕΣΔΔΑ. Η εκπαιδευτική επίσκεψη στις
Βρυξέλλες και το Στρασβούργο σχεδιάστηκε με
στόχο, μεταξύ άλλων, οι σπουδαστές/στριες:
l να διακρίνουν εμπόδια ενσωμάτωσης ευρω-
παϊκών πολιτικών στο εθνικό δίκαιο, 
l να εκτιμούν τον βαθμό επικοινωνίας φορέων
της ΕΕ με την ελληνική διοίκηση και τις τυχόν
δυσλειτουργίες που προκύπτουν, 
l να αξιοποιούν καλές διοικητικές πρακτικές,
ιδιαίτερα σε εσωτερικά δίκτυα επικοινωνίας
(intranet). 
Στις Βρυξέλλες, το πρόγραμμα περιελάμβανε
επισκέψεις και ενημερωτικές συζητήσεις στην
Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευ-
ρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης (EUSA). Ακολούθησε
επίσκεψη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, όπου ανώτερα στελέχη των Γενικών
Διευθύνσεων Εσωτερικών Υποθέσεων και Πλη-
ροφορικής, παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, ζη-
τήματα απασχόλησης, μετανάστευσης και
καλής νομοθέτησης. Επίσης, υπήρξε ενημέ-
ρωση για προγράμματα και δίκτυα προώθη-
σης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των

κρατών μελών, αλλά και ενοποίησης υπηρε-
σιών και συστημάτων. Μάλιστα, έγινε επισκό-
πηση επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων
που βοηθούν στο έργο της ΕΕ και σχετίζονται
με θέματα ανθρώπινου δυναμικού και διαχεί-
ρισης εγγράφων.
Στο Στρασβούργο, η επίσκεψη ξεκίνησε από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου μετά την ξε-
νάγηση, ακολούθησε παρουσίαση με αναφορά
σε ζητήματα δομής και λειτουργίας, καθώς και

εθνικής εκπροσώπησης σε αυτό. Ακολούθησε
επίσκεψη στα γραφεία του Ευρωπαίου Διαμε-
σολαβητή και στις εγκαταστάσεις της Εθνικής
Σχολής Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ), με την
οποία συνεργάζεται επί χρόνια το ΕΚΔΔΑ. Τε-
λευταίος σταθμός της επίσκεψης το Συμβού-
λιο της Ευρώπης, όπου ανώτερο στέλεχος του
οργανισμού απάντησε σε σειρά ερωτήσεων
των σπουδαστών γύρω από την προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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Εργαστήρια διαβούλευσης
για την ανοικτή διακυβέρνηση

Διακυβέρνηση, που βασίζεται σε ρεαλιστικές
δυνατότητες και πραγματικές ανάγκες ενσω-
ματώνοντας στην πολιτική των επιμέρους
Υπουργείων τις προτάσεις της κοινωνίας των
πολιτών. Ο δημόσιος διάλογος που πραγμα-
τοποιούμε αποτελεί τη συνέχιση μιας προ-
σπάθειας που ξεκίνησε το 2009 και την οποία
επαναφέρουμε στην κεντρική πολιτική ατζέ-
ντα της κυβέρνησης. Πιστεύουμε στη δημόσια
διοίκηση της ψηφιακής εποχής και της διαφά-
νειας. Πιστεύουμε σε μια Ανοικτή Διακυβέρ-
νηση που σέβεται τον πολίτη, δημιουργεί
ευκαιρίες και αναδεικνύει τις νέες παραγωγι-
κές και αναπτυξιακές δυνάμεις που έχει ανά-
γκη η χώρα».

Πλεονεκτήματα 

Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, αποδοτικό-
τερη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και
σημαντικά οικονομικά οφέλη είναι τα βασικό-
τερα πλεονεκτήματα της ανοικτής διάθεσης
των δημόσιων δεδομένων που παράγουν και
διαθέτουν όλοι οι φορείς της δημόσιας διοίκη-
σης και αυτοδιοίκησης.  Τέτοια σύνολα δεδο-
μένων μπορεί απορρέουν από θεματικές
ενότητες όπως: εκπαίδευση, έρευνα, μελέτες,
προμήθειες, διαγωνισμοί,  ανθρώπινο δυνα-
μικό, οικονομικά στοιχεία, επενδύσεις, αποφά-
σεις της διοίκησης, αποτελεσματικότητα
δημοσίων υπηρεσιών κ.ο.κ. 
Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την
ανοικτή διάθεση δεδομένων μέσω του ιστοτό-
που data.gov.gr Το ΥΔιΜΗΔ πρωτοστατεί στην
προσπάθεια αυτή παρέχοντας δεδομένα αρ-
μοδιότητάς τους, όπως είναι το πρόγραμμα ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ, τα στοιχεία απασχόλησης στο δημόσιο
τομέα κ.ά.

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρ-
νηση, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΥΔιΜΗΔ) και το ΕΚΔΔΑ διοργάνωσαν δύο ερ-
γαστήρια διαβούλευσης. Το πρώτο με τίτλο:
«Ανοικτή Διακυβέρνηση και Ανοικτά Δεδο-
μένα: Πρόκληση για την Ανάπτυξη», πραγ-
ματοποιήθηκε στις 30/01/2014, παρουσία της
πολιτικής ηγεσίας του ΥΔιΜΗΔ και περιελάμ-
βανε τις εξής θεματικές ενότητες: Οικονομία -
Εμπόριο, Υποδομές - Γεωχωρική Πληροφορία,
Υγεία και Πολιτισμός -  Τουρισμός.Το δεύτερο
εργαστήρι με τίτλο: «Ανοικτή Διακυβέρνηση –
Διαφάνεια και Δημόσια Συμμετοχή», πραγ-
ματοποιήθηκε στις 17/02/2014 με στόχο την
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
και την αποδοτικότερη λειτουργία του δημό-
σιου τομέα. 
Στις εργασίες και των δύο εργαστηρίων συμ-
μετείχαν Γενικοί Γραμματείς και Πρόεδροι ορ-
γανισμών, εκπρόσωποι φορέων της δημόσιας
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς
και εμπειρογνώμονες από την ΕΕ, αλλά και την
πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα. Οι
προτάσεις των συμμετεχόντων καταγράφη-
καν σε σχετικές Εκθέσεις Πολιτικής που πρό-
κειται να αξιοποιηθούν κατά τη διαδικασία
σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το
οποίο πρόκειται να υποβληθεί στη Διεθνή
Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την
Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Part-
nership – OGP). Οι εκθέσεις είναι αναρτημένες
στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr στο
σύνδεσμο Τεκμηρίωση – Καινοτομία/Εργαστή-
ρια Καινοτομίας.
Την ανάγκη ανοικτής διάθεσης δημόσιων δεδο-
μένων στους πολίτες, προς όφελος της ανά-
πτυξης, της διαφάνειας και της δημοκρατίας,
επεσήμανε η πολιτική ηγεσία του ΥΔιΜΗΔ κη-

ρύσσοντας τις εργασίες του 1ου εργαστηρίου
διαβούλευσης. O Υπουργός, κ. Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η έννοια της
ανοικτής διακυβέρνησης είναι εξαιρετικά επί-
καιρη για δυο βασικούς λόγους. Πρώτος και
ουσιαστικότερος είναι ότι η σημαντικότερη πα-
θογένεια της ελληνικής πολιτικής ζωής σήμερα
είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ της πο-
λιτικής ηγεσίας και των πολιτών και αυτή μπο-
ρεί να γεφυρωθεί πρωτίστως με πολιτικές
ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτής επικοι-
νωνίας μεταξύ των πολιτών και της πολιτικής
ηγεσίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα ανοικτά
δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν ένα ου-
σιαστικό καταλύτη στην αναπτυξιακή διαδι-
κασία της χώρας. Υπάρχει πολλή πληροφορία
διαθέσιμη μέσα σε κλειστά σιλό του Δημοσίου
σήμερα, η οποία αν καταστεί ανοικτή και προ-
σβάσιμη μπορεί να αποτελέσει έναν πραγμα-
τικό καταλύτη ανάπτυξης».
Από την πλευρά της, η Υφυπουργός, κα Εύη
Χριστοφιλοπούλου, επεσήμανε: «Η Ανοικτή
Διακυβέρνηση δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε
πολιτική δευτερεύουσας προτεραιότητας.
Προχωράμε για πρώτη φορά στην εκπόνηση
ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή

Υποστήριξη OpenGOv και OGP

Το ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και μέσω της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Και-
νοτομιών, συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή και προωθεί συστηματικά θέματα Διαφά-
νειας και Συμμετοχής, αλλά και Ανοικτών Δεδομένων. Ταυτόχρονα, έχει τη θεσμική ευθύνη
υποστήριξης του OpenGOv, τις δημόσιες διαβουλεύσεις, τις ανοικτές προσκλήσεις, την ανοι-
κτή επικοινωνία των πολιτών και το αποθετήριο διοικητικής γνώσης. Τα ανοικτά δεδομένα
που παρέχει περιλαμβάνουν: Έρευνες και Μελέτες Δημοσίου, Στατιστικά και Σχόλια Δια-
βούλευσης OpenGov, Εκπαιδευτικό Υλικό,  Επιμορφωτικές Δράσεις ΙΝΕΠ, Τελικές Εργασίες
Σπουδαστών ΕΣΔΔΑ, Πρόγραμμα Διαύγεια – Αποφάσεις Διοίκησης κ.ά.  
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Πρόσβαση στη γνώση

για 37.120 υπαλλήλους
Υλοποιήθηκαν 222 περισσότερα προγράμματα επιμόρφωσης το 2013 σε σύγκριση με το 2012

Κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013, το
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ υλοποίησε 1.706 πι-
στοποιημένα προγράμματα, που αντιστοιχούν σε 197 τίτλους και σε
61.370 ώρες επιμόρφωσης. Τα προγράμματα παρακολούθησαν συ-
νολικά 37.120 στελέχη της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης,
καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του ΙΝΕΠ το 2013, σε σύ-
γκριση με το 2012, υλοποιήθηκαν 222 περισσότερα προγράμματα
επιμόρφωσης (αύξηση 14,96%), ενώ συμμετείχαν 6.560 περισσότε-
ροι υπάλληλοι (αύξηση 21,47%). Υπενθυμίζεται ότι κατά το έτος
2012 υλοποιήθηκαν συνολικά 1.484 επιμορφωτικές δράσεις με τη
συμμετοχή 30.560 υπαλλήλων.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα προέκυψαν μετά από επεξεργασία
σχεδίων εκπαίδευσης και μελετών ανίχνευσης εκπαιδευτικών ανα-
γκών, καθώς και από αιτήματα των φορέων του δημοσίου. Για το
σχεδιασμό τους ελήφθησαν υπόψη οι προτεραιότητες στην εφαρ-
μογή δημόσιων πολιτικών,  η αξιολόγηση και η αποτίμηση των επι-
πτώσεων της επιμόρφωσης. 
Ανά Κύκλο Πολιτικής (Πίνακας Ι), τa πρωτεία, κατά το 2013, κατεί-
χαν οι δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις εφαρμο-
σμένες τεχνολογίες (υλοποιήθηκαν 378 επιμορφωτικά προγράμματα.
Ακολουθούν οι επιμορφωτικές δράσεις για την οικονομία και τη δη-
μοσιονομική πολιτική (352 προγράμματα), καθώς και για την απο-
τελεσματικότητα και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση (346
προγράμματα).

Επιπλέον, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πιλοτικά εκπαιδευτικά
προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση, στη γλώσσα PYTHON και στα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών. Μάλιστα, το επιστημονικό προσωπικό του ΙΝΕΠ εκ-
πόνησε πρότυπο φάκελο σχεδιασμού, ο οποίος υιοθετήθηκε από
την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και, ως εκ τούτου, όλοι
οι φάκελοι σχεδιασμού των εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρ-
φωσης  που αποτελούν την μελλοντική αιχμή του δόρατος για το
ΕΚΔΔΑ ακολουθούν το εν λόγω πρότυπο. 

Επίσης, κατά το 2013, υλοποιήθηκαν επιμορφωτικές δράσεις που
σχετίζονται με νομοθετικές ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση δημο-
σίων υπηρεσιών και φορέων, ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών,
αξιολόγηση δομών και ανθρώπινου δυναμικού, εφαρμογή του θε-
σμού της κινητικότητας στο δημόσιο κ.λπ. Ειδικότερα, υλοποιήθη-
καν: 
l 74 προγράμματα επιμόρφωσης με τη συμμετοχή 1.264 υπαλλή-
λων σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 
l 26 προγράμματα εκπαίδευσης νέων ελεγκτών του Υπουργείου Οι-
κονομικών. 
l 130 επιμορφωτικές δράσεις με τη συμμετοχή σχεδόν 2.500 στελε-
χών της διοίκησης με δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής, στο πλαίσιο
της ψηφιακής έκδοσης και διακίνησης δημοσίων εγγράφων.

Ανά Περιφέρεια, τα περισσότερα προγράμματα (1.097 σε σύνολο
1.706) υλοποιήθηκαν στην Αττική με τους επιμορφωθέντες υπαλλή-
λους να ανέρχονται σε 24.108. Ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου κ.ο.κ. όπως
προκύπτει από τον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ.

Περιφέρεια 

Αττική

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία

Δυτική Ελλάδα

Ήπειρος

Αν. Μακεδονία - Θράκη

Κρήτη

Δυτική Μακεδονία

Πελοπόννησος

Νότιο Αιγαίο

Βόρειο Αιγαίο

Ιόνια Νησιά

Στερεά Ελλάδα

Εκτός Ελλάδος

Γενικό Σύνολο

Προγράμματα

1.097

333

61

53

44

35

29

19

11

11

4

3

2

4

1.706

Ώρες

38.437

12.621

2.112

2.094

1.594

1.443

1.088

637

493

446

126

105

70

104

61.370

Επιμορφωθέντες

24.108

6.943

1.370

1.165

949

823

596

441

244

236

88

74

59

24

37.120

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Κύκλος Πολιτικής

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & 

Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες

Οικονομία – Δημοσιονομική Πολιτική

Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια 

στη Δημόσια Διοίκηση

Διοικητική Μεταρρύθμιση & Αποκέντρωση

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κοινωνική Πολιτική

Εισαγωγική Εκπαίδευση

Γενικό Σύνολο

Προγράμματα

378

352

346

225

154

115

136

1.706

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι


