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ΚΔΔΑεενημ ρωση
ΤΕΥΧΟΣ 31 l ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Με πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ ανώτερα στελέχη από τη Βουλή της Γερμανίας, την Καγκελα-
ρία της Αυστρίας και από Υπουργεία των χωρών αυτών ενημερώθηκαν για το συνταγματικό,
διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας, ενόψει της ανάληψης της Προε-
δρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.                                                                                            Σελ. 6

Τριάντα επιμορφωτικές ημερίδες για την προώθηση των πολιτικών
ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναι-
κών σε θέσεις ευθύνης, διοργανώνει σε όλη την χώρα το ΙΝΕΠ του
ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.       

Σελ. 4

782 πιστοποιημένα προγράμματα περιλαμβάνονται στον προγραμ-
ματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και απευθύνονται σε όλα τα στε-
λέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.               

Σελ. 3

98 νέοι σπουδαστές στην ΕΣΔΔΑ

Από την έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» οι εγκεκριμένες
χρηματοδοτήσεις του ΕΚΔΔΑ ξεπερνούν τα 53 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι  πιστοποιημένες δαπά-
νες για τις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν έως και το 2013 ξεπερνούν τα 33 εκατομ-
μύρια ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιμορφωθέντων είναι ηλικίας 31 έως 50 ετών, ενώ
σχεδόν ένα στα δύο προγράμματα επιμόρφωσης αφορούσαν στη Διοικητική Μεταρρύθμιση, την
Αποκέντρωση και τη Διαφάνεια.                                                                                               Σελ. 6

Αξιοποίηση πόρων 

Προώθηση πολιτικών ισότητας Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΝΕΠ

Ελληνική Προεδρία ΕΕ 2014

άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική Οικονομία
και Δημόσια Οικονομική) 1.192, ενώ στο τε-
λικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι 201 που
είχαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Νομικών σπουδών 
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Φιλοσοφικών σπουδών
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Ανθρωπιστικών σπουδών
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Σχολές προέλευσης εισακτέων 

Ενενήντα οκτώ άτομα, τα οποία πέτυχαν
στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του
23ου εισαγωγικού διαγωνισμού, εισέρχονται
με τη νέα χρονιά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Οι ει-
σαχθέντες και εισαχθείσες, 51 άνδρες και 47
γυναίκες, πρόκειται να παρακολουθήσουν
εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών διάρ-
κειας 18 μηνών, εμπλουτισμένο με σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας και με έμφαση στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 
Η υποδοχή των νέων σπουδαστών και σπου-
δαστριών θα γίνει στις 6 και 7 Φεβρουαρίου
2014 σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματο-
ποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ, παρου-

σία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Οι σπουδαστές θα ενημερω-
θούν εκτενώς για τις δράσεις και πρωτοβου-
λίες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από
τις εκπαιδευτικές - επιστημονικές και διοικη-
τικές μονάδες του ΕΚΔΔΑ, καθώς και για την
οργάνωση των σπουδών στη Σχολή, αλλά και
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 
Σημειώνεται ότι, στην πρώτη φάση του δια-
γωνισμού, είχαν υποβάλει αίτηση 2.497
άτομα, από τα οποία δικαίωμα συμμετοχής
είχαν 2.196. Στο πρώτο μάθημα του προκα-
ταρκτικού σταδίου (Οργάνωση και Λειτουρ-
γία του Κράτους) παρουσιάστηκαν 1.297
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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

Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ
Από την έναρξη του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007
– 2013» μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013 οι
εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του ΕΚΔΔΑ ξε-
περνούν τα 53 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δη-
λωμένες και πιστοποιημένες από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης δαπάνες των Πράξεων
για τις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιή-
θηκαν φθάνουν τα 34 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία οι επι-
μορφωτικές δράσεις του ΕΚΔΔΑ κατανεμήθη-
καν σε τρεις κατηγορίες προγραμμάτων που
σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν: 
 κεντρικές και οριζόντιες πολιτικές σε χρόνο
που είχε άμεση συνάρτηση με το χρονοδιά-
γραμμα εφαρμογής της σχετικής πολιτικής,
 βασικές εξατομικευμένες ανάγκες στελε-
χών του δημοσίου, όπως αυτές ανιχνεύθηκαν
κατά κανόνα σε ατομικό επίπεδο, καθώς και
 εξειδικευμένες ανάγκες δημοσίων υπηρε-
σιών και φορέων, οι οποίες αναφέρονται σε
σαφώς οριοθετημένη ομάδα υπαλλήλων.
Από το σύνολο των παρεμβάσεων του
ΕΚΔΔΑ και με σημείο αναφοράς τους τομείς
πολιτικής που εξυπηρέτησαν τα επιμορφω-

τικά προγράμματα και το σύνολο των αν-
θρωποωρών εκπαίδευσης προκύπτει ότι το: 
• 44,74% αφορούσαν στη Διοικητική Μεταρ-
ρύθμιση, την Αποκέντρωση και τη Διαφάνεια, 
• 17,32% στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
και τις Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες, 
• 11,48% στη Βελτίωση της Οργάνωσης και
Λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, 
• 8,88% στην Οικονομία και τη Δημοσιονο-
μική Πολιτική,  
• 8,72% στην Οικονομία και την Κοινωνική
Πολιτική, 
• 4,32% στη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
• 3,85% εντάσσονται στον τομέα πολιτικής
του Περιβάλλοντος και  
• 0,69% στον τομέα του Πολιτισμού. 
Επιπλέον, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προ-
σέφερε τη δυνατότητα προεισαγωγικής εκ-
παίδευσης στελεχών ταχείας εξέλιξης για τη
στελέχωση φορέων σε κεντρικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο. Έτσι, 286 απόφοιτοι της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-
τοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) στελέχωσαν υπηρεσίες
του δημοσίου που ανήκουν σε όλο το εύρος
των τομέων της κυβερνητικής πολιτικής πα-

ρέχοντας σε αυτές ανθρώπινο δυναμικό με
υψηλή επιστημονική κατάρτιση, αλλά και με
διοικητική επάρκεια που προκύπτει ως απο-
τέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος
σπουδών της ΕΣΔΔΑ. 
Αξιολόγηση επιμόρφωσης 
Ως προς την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας που γίνεται ηλεκτρονικά από τους
εκπαιδευόμενους, προκύπτει ότι, από την
έναρξη του επιχειρησιακού προγράμματος,
έχουν υλοποιηθεί και αξιολογηθεί συνολικά
321 Τίτλοι Προγραμμάτων, εκ των οποίων ο
γενικός μέσος όρος αξιολόγησης (με άριστα το
10) κυμαίνεται ως ακολούθως:
• 9 έως 10 το 41,43% (133 τίτλοι), 
• 8 έως 9 το 56,70% (182 τίτλοι), 
• 7 έως 8 το 0,93% (3 τίτλοι) και 
• 5 έως 7 το 0,93% (3 τίτλοι).
Ως προς την ηλικιακή κατανομή των συμμετε-
χόντων στα προγράμματα επιμόρφωσης, η
συντριπτική πλειονότητα των επιμορφούμε-
νων (72,62%) είναι ηλικίας 31 έως 50 ετών, σε
ποσοστό 17,54% είναι άνω των 50 ετών, το
5,50% είναι μεταξύ 20 και 30 ετών, ενώ το
4,35% δεν δήλωσε την ηλικία του.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκλη-
ρωμένης και συνεκτικής επιμορφωτικής/εκ-
παιδευτικής παρέμβασης για την αναβάθμιση
των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Βου-
λής των Ελλήνων, μέσα από την εκπαίδευση
και επιμόρφωση του προσωπικού της, αλλά
και των βουλευτών προβλέπει πρωτόκολλο
συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα ο Γε-
νικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Αθανάσιος
Παπαϊωάννου, και η αναπληρώτρια του Γενι-
κού Γραμματέα του ΕKΔΔΑ, δρ Φανή Κομσέλη.
Η επιμορφωτική αυτή συνεργασία, σε αντικεί-
μενα και θέματα, η γνώση των οποίων είναι
χρήσιμη για την επίτευξη των στόχων της Βου-
λής και για τα οποία το ΕΚΔΔΑ διαθέτει την
απαραίτητη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική

Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
με τη Βουλή των Ελλήνων

υποδομή, περιλαμβάνει:
 ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών για την
αναβάθμιση του τρόπου εργασίας στο Κοινο-
βούλιο, τη χρήση πληροφοριακών συστημά-
των, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού,
την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών
κ.ά., 
 διενέργεια επιμορφωτικών δράσεων από
το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ σύμ-
φωνα με τα ευρήματα της ανίχνευσης των
αναγκών, αλλά και οργάνωση ημερίδων και συ-
νεδρίων πάνω σε κρίσιμα ζητήματα, 
 υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης
ειδικού σκοπού, αλλά και υποχρεωτικών για
τους υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 82
του Κανονισμού της Βουλής.
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Νέες επιμορφωτικές δράσεις ΙΝΕΠ  
782 πιστοποιημένα προγράμματα περιλαμβάνονται στον προγραμ-
ματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ και απευθύνονται σε όλα
τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Από το σύνολο των επιμορφωτικών δράσεων, το 60,6% πρόκειται να
διεξαχθεί στην Αθήνα, το 24,4% στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο
15% σε άλλες πόλεις της περιφέρειας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πρωτίστως στους τομείς ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης και εφαρμοσμένων τεχνολογιών, καθώς και σε θέματα οι-
κονομίας και δημοσιονομικής πολιτικής, όπως φαίνεται στον πίνακα,
όπου αποτυπώνεται ο αριθμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων
ανά κύκλο πολιτικής.  
Όλες οι επιμορφωτικές δράσεις υποστηρίζουν τη διοικητική μεταρ-
ρύθμιση και τις δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζονται, καθώς και τα
μνημόνια συνεργασίας που συνάπτει το ΕΚΔΔΑ με φορείς της κεντρι-
κής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα επιμορφωτικά προ-
γράμματα προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών
και υποβολή σχεδίων εκπαίδευσης, ενώ αξιοποιούν  τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης και της αποτίμησης των δράσεων από τους συμμε-
τέχοντες δημοσίους υπαλλήλους. Οι στόχοι που έχουν τεθεί με τον
προγραμματισμό του ΙΝΕΠ, μεταξύ άλλων, είναι:

l η σταδιακή βελτίωση της παρεχόμενης επιμόρφωσης και της ανά-
πτυξης των ικανοτήτων, ειδικά σε τομείς όπως η ηγεσία, η διαχείριση 
πόρων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η αξιολόγηση,
l η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων που θα καλύπτουν την κι-
νητικότητα και θα συνδράμουν στην επίλυση επειγουσών αναγκών
και θεμάτων που εμφανίζονται σε δημόσιους φορείς, 
l η παροχή ευέλικτων δράσεων και πρακτικής υποστήριξης που συμ-
βάλλουν στην αλλαγή και στην ανάπτυξη φορέων, κυρίως μέσα από
βέλτιστες πρακτικές και παροχή τεχνογνωσίας. 

Ημερίδα για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού επί πραγματικών υποθέσεων
στον εργασιακό τους χώρο, διαρκής αξιοποίηση της διεθνούς τεχνο-
γνωσίας, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών  μεταξύ των υπη-
ρεσιών του δημοσίου, καθώς και κεντρική διαχείριση στοιχείων και
δεδομένων, περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα από την αξιολό-
γηση των επιμορφωτικών δράσεων που υλοποίησε το ΕΚΔΔΑ για τη
διαμόρφωση μιας νέας ατζέντας στον τομέα της καταπολέμησης του
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στην οποία συμμε-
τείχαν 130 ανώτατα και ανώτερα στελέχη προερχόμενα από τις Γε-
νικές Γραμματείες Δημοσίων Εσόδων και Πληροφοριακών
Συστημάτων, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, την Οικονομική Αστυνομία, το Γραφείο του Οικονομικού
Εισαγγελέα, την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και
την Τράπεζα της Ελλάδας.
Οι 28 συνολικά επιμορφωτικές δράσεις που υλοποίησε το ΕΚΔΔΑ,
μετά από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών και με τη συνδρομή
της Φορολογικής Αρχής (FIOD) της Ολλανδίας, εντάσσονται στο πλαί-
σιο παροχής τεχνικής βοήθειας από την Ομάδα Δράσης της ΕΕ στην
Ελλάδα, κατ΄ εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του μη-
χανισμού αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά
και για την ανίχνευση και την αποτελεσματική καταπολέμηση της φο-
ροδιαφυγής. 
Αναπτύχθηκαν σε τρία επίπεδα και αφορούσαν στην τεχνική υπο-
στήριξη, αλλά και στην  εκπαίδευση στον χώρο εργασίας από ευρω-
παίους εμπειρογνώμονες σε θέματα αντιμετώπισης της φοροδιαφυ-
γής, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες με σύγχρονες μεθόδους/τεχνικές
και εργαλεία οικονομικής ανάλυσης, καθώς και μεθόδους και βέλτιστες
πρακτικές συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων. 

Οικονομία – Δημοσιονομική Πολιτική
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Εφαρμοσμέ-
νες Τεχνολογίες
Αποτελεσματικότητα – Διαφάνεια στη 
Διοίκηση
Διοικητική Μεταρρύθμιση – Αποκέντρωση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κοινωνική Πολιτική – Υγεία 
Εισαγωγική Εκπαίδευση
Σύνολο

220 

176

115
102
78
53
38

782

28,1

22,5

14
13
10
6,8
4,9

100

Κύκλος Πολιτικής Δράσεις       Ποσοστό 

Στη φωτογραφία διακρίνονται από δεξιά ο Διευθυντής της Φορολογικής
Αρχής (FIOD) της Ολλανδίας, κ. Langerak,  ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων, κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, ο Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέ-
μηση της Διαφθοράς, κ. Ιωάννης Τέντες και η αναπληρώτρια του Γενικού
Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ, Δρ, Φανή Κομσέλη.



4

Μείωση διοικητικών βαρών - 
απλούστευση διαδικασιών 

Το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ) έχει ανα-
πτύξει συνεργασίες
σε διμερές επίπεδο
με διεθνή εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα και

ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο, μεταξύ
άλλων, την υλοποίηση επιμορφωτικών δρά-
σεων σε θέματα Καλών Πρακτικών που αφο-
ρούν στην ευρύτερη λειτουργία της δημόσιας
διοίκησης. 
Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (PBLQ-
ROI) της Ολλανδίας οργάνωσε τον Νοέμβριο
του 2013, στη Χάγη, επίσκεψη εργασίας στε-
λεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε
επιλεγμένες υπηρεσίες της ολλανδικής δημό-
σιας διοίκησης στο πλαίσιο επιμορφωτικής
δράσης με τίτλο «Μείωση των διοικητικών
βαρών και απλούστευση διαδικασιών στο
επίπεδο της επαφής με τους πολίτες». 
Τα θεματικά αντικείμενα της επιμορφωτικής
δράσης περιελάμβαναν: βελτίωση της ποιό-
τητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενί-
σχυση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων,
παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για τη μεί-
ωση της γραφειοκρατίας,   ευελιξία και άρση
διοικητικών εμποδίων στην οργάνωση των
δημοσίων υπηρεσιών, ενίσχυση της διαφά-
νειας και της προσβασιμότητας των διοικητι-
κών συστημάτων από τους χρήστες. 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν, επίσης, για
το προδραστικό σύστημα ενημέρωσης των
πολιτών που εφαρμόζεται στην Ολλανδία,
ενώ επισκέφτηκαν, ανάλογα με τον τομέα ευ-
θύνης τους, επιλεγμένες δημόσιες υπηρεσίες
και είχαν γόνιμο διάλογο με στελέχη των υπη-
ρεσιών αυτών. 
Πρώτος σταθμός ήταν η κεντρική φορολο-
γική υπηρεσία της Χάγης, όπου το 95% των
υποθέσεων των πολιτών διεκπεραιώνεται με
ηλεκτρονικά μέσα, ενώ η φυσική παρουσία
των πολιτών απαιτείται μόνο για το υπό-
λοιπο 5% των υποθέσεων κατόπιν ραντεβού.
Επόμενος σταθμός η επίσκεψη στο Υπουρ-
γείο Γενικών Υποθέσεων - Γραφείο του Πρω-
θυπουργού που συντονίζει το σύνολο του
κυβερνητικού έργου. 
Κατά την επίσκεψη αυτή τα στελέχη είχαν

την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τη
Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου της
Ολλανδίας, η οποία και παρουσίασε το σύ-
στημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου
και μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης
μέσα από μία συλλογική προσπάθεια δια-
βούλευσης με τα Υπουργεία, τους εποπτευ-
όμενους φορείς και τους κοινωνικούς
εταίρους για μία πιο επιτελική οργάνωση της
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. 
Τρίτος και τελευταίος σταθμός της επίσκε-
ψης το Δημαρχείο της Χάγης όπου, μεταξύ
των άλλων, υπήρξε ενημέρωση για το σύ-
στημα έγκρισης και επίδοσης αδειών λει-
τουργίας σε καταστήματα. 
Τα 15 συνολικά στελέχη που συμμετείχαν,
είχαν ορισθεί από τις υπηρεσίες τους και
προέρχονταν από τα Υπουργεία Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, καθώς και από
τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το
ΕΚΔΔΑ. Η επίσκεψη στη Χάγη αποτέλεσε τη
συνέχεια επιμορφωτικής δράσης που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2013 στην Αθήνα
με τους ίδιους επιμορφωνόμενους, οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη θε-
ωρητική τους κατάρτιση με την πρακτική
εφαρμογή και την επιτόπια επίσκεψη σε
υπηρεσίες. Η συνεργασία με το ολλανδικό Ιν-
στιτούτο Δημόσιας Διοίκησης θα συνεχιστεί
και κατά το έτος 2014, οπότε και θα διοργα-
νωθούν νέα επιμορφωτικά προγράμματα
στον τομέα του δημοσίου μάνατζμεντ.

Προώθηση πολιτικών ισότητας των φύλων
Τριάντα επιμορφωτικές ημερίδες ευαισθητοποίησης των στελεχών της
κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτο-
διοίκησης για την υποστήριξη και προώθηση των πολιτικών ισότητας
των φύλων, διοργανώνει το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ. 
Η επιμορφωτική δράση υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη
τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν
ημερίδες στις περιφέρειες Κρήτης, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. 
Η επιμορφωτική δράση αποσκοπεί στην ενημέρωση των δημοσίων
υπαλλήλων σε θέματα ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέ-
σεις ευθύνης, αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και έντα-
ξης της αρχής ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος των δημοσίων

πολιτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε κεντρικό και περι-
φερειακό επίπεδο. 
Παράλληλα, το ΙΝΕΠ πρόκειται να υλοποιήσει εντός του α΄ εξαμήνου
του 2014 μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την
εφαρμογή μέτρων υπέρ των γυναικών για την προώθηση της ισότη-
τας των φύλων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε: 
l Επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων, υπαλλήλων ΣΕΠΕ 
l Στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
l Σωφρονιστικούς υπαλλήλους γυναικείων φυλακών
l Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό γυναικείων φυλακών
l Στελέχη της διοίκησης που θα οριστούν ως gender experts
l Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας
l Νοσηλευτικό και ιατρικό  προσωπικό

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τα στελέχη της

δημόσιας διοίκησης επισκέφτηκαν και την ελλη-

νική Πρεσβεία στη Χάγη όπου έγιναν δεκτά από

την Πρέσβη, κα Θηρεσία Αγγελάτου. 
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Συντονισμός κυβερνητικού έργου 
Τριάντα δύο στελέχη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού (ΓΓΣ) της
Κυβέρνησης συμμετείχαν σε δύο εξειδικευμένα επιμορφωτικά προ-
γράμματα που υλοποίησε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ με
τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας και της Ομά-
δας Δράσης της ΕΕ στην Ελλάδα (TFGR).
Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην επιμόρφωση των στελεχών της

ΓΓΣ σε ένα πλέγμα θεμάτων όπως η σύνταξη ετήσιου σχεδίου κυβερ-
νητικού έργου, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της συνεργασίας
και συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ Υπουργείων και δη-
μοσίων πολιτικών. Αποσκοπούσε, επίσης, στην ανταλλαγή εμπειριών

σε θέματα διαδικασιών εφαρμογής πρωτοκόλλων για τη διευκόλυνση
της διυπουργικής συνεργασίας, την υιοθέτηση δεικτών απόδοσης σε
όλα τα κλιμάκια της κυβέρνησης, καθώς και την επίλυση διαφορών
με την οργάνωση διυπουργικών συσκέψεων και με συμμετοχή υπη-
ρεσιακών παραγόντων. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της θεσμικής
θωράκισης των αποφάσεων και της υποχρεωτικής εφαρμογής τους
από τη δημόσια διοίκηση.
Σε πρώτη φάση, παρουσιάστηκαν από εμπειρογνώμονες καλές πρα-
κτικές που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται στη Γαλλία και τη
Νορβηγία, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και
την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος. 
Σε δεύτερη φάση, στελέχη της ΓΓΣ ανέπτυξαν ειδικά ζητήματα σε
θεματικά αντικείμενα όπως εξωτερικές υποθέσεις, περιβάλλον, εκ-
παίδευση, κ.λπ.

Υποστήριξη διοικητικής μεταρρύθμισης 
Η εφαρμογή του θεσμού της κινητικότητας στο δημόσιο, η αποκέ-
ντρωση των αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες και Δήμους, ο διϋπουργι-
κός συντονισμός των εθνικών πολιτικών και η συμβολή των
Περιφερειών της χώρας στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα,
βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σειράς επιμορφωτικών δράσεων που
υλοποιεί το ΕΚΔΔΑ με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Διοίκησης
(ΕΝΑ) της Γαλλίας, στο πλαίσιο της υποστήριξης των προτεραιοτή-
των της διοικητικής μεταρρύθμισης.Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Δε-
κέμβριο του 2013 με το επίκαιρο ζήτημα της κινητικότητας στο
δημόσιο και με τη συμμετοχή στελεχών που ασχολούνται με την υπο-
βολή προτάσεων στον τομέα της διαμόρφωσης και της εφαρμογής
της πολιτικής της κινητικότητας. Ειδικότερα, συμμετείχαν στελέχη από
τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, Εσωτερικών και  Οικονομικών, καθώς και από τη Γενική
Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης και το Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αναλυτικά
για το μοντέλο που εφαρμόζεται στη γαλλική δημόσια διοίκηση ως
μέσο εξορθολογισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της διοίκησης,

καθώς και ως εργαλείο αξιοποίησης των υπαλλήλων σε θέσεις εργα-
σίας και ευθύνης όπου συνδυάζονται η εξυπηρέτηση των υπηρεσια-
κών αναγκών με τις προσωπικές ικανότητες και προσδοκίες του
ανθρώπινου δυναμικού. Το μοντέλο συνοδεύεται από μία σειρά πα-
ραμέτρων που σχετίζονται με την: 
• ιεράρχηση των υπηρεσιακών μονάδων με βάση τις εκάστοτε δημό-
σιες πολιτικές, 
• τεκμηρίωση των θέσεων εργασίας (αριθμητικά, ιεραρχικά, αλλά και
σε επίπεδο εξειδίκευσης), 
• εξέλιξη της σταδιοδρομίας του στελεχικού δυναμικού σε συνδυα-
σμό με την εκπαίδευσή του. 
Εντός του πρώτου εξαμήνου θα ακολουθήσουν άλλες τρεις επιμορ-
φωτικές δράσεις, ως ακολούθως:
• Αποκέντρωση Αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
(26 – 28/02/2014)
• Διϋπουργικός Συντονισμός των εθνικών πολιτικών (07 –10/4/2014)
•Επενδύοντας στις Περιφέρειες : ο ρόλος των πόλων ανταγωνιστι-
κότητας (12 – 13/6/2014)

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο Διευθυντής της TFGR, κ. Alain

Scriban, ο επικεφαλής της Γαλλικής ομάδας υποστήριξης της διοικητικής με-

ταρρύθμισης στη χώρα μας, κ. Pierre Lepetit, η αναπληρώτρια του Γενικού

Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ, Δρ. Φανή Κομσέλη, και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΣ,

κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος.
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Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Ελλάδα και η επερχόμενη
ελληνική Προεδρία» (Δεκέμβριος 2013), οργανώθηκε για πρώτη
φορά στη χώρα μας με πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο
του άτυπου θεσμού European Reciprocal Training (ERT) και με
σκοπό τη γνωριμία υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων από διά-
φορες χώρες της ΕΕ με την ελληνική δημόσια διοίκηση και είθι-
σται να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από τις περισσότερες
χώρες - μέλη. 
Κατά τη διάρκεια της δράσης, στην οποία συμμετείχαν συνολικά
14 ανώτερα στελέχη προερχόμενα  από τη Βουλή της Γερμανίας,
την Καγκελαρία της Αυστρίας και από τα περισσότερα Υπουρ-
γεία των χωρών αυτών, ενημερώθηκαν διεξοδικά για το συνταγ-
ματικό, διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας,
από πανεπιστημιακούς, εμπειρογνώμονες και ανώτατα στελέχη
Υπουργείων. Τα υψηλόβαθμα στελέχη των δύο χωρών υποδέ-
χτηκαν η αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα, Δρ Φανή Κομ-
σέλη και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, κ. Παύλος Δ. Πέζαρος.
Επιπλέον, επισκέφθηκαν το Κοινοβούλιο, όπου τους υποδέχθηκε
ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου,
καθώς και τα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.

Τα στελέχη αυτά πρόκειται να επανέλθουν στη χώρα μας για να
πάρουν μέρος σε Ομάδες Εργασίας κατά τη διάρκεια της Ελληνι-
κής Προεδρίας. 
Ας σημειωθεί ότι το ΕΚΔΔΑ αντεπεξήλθε με επιτυχία στην προ-
ετοιμασία και επιμόρφωση 501 κρατικών λειτουργών που εμπλέ-
κονται στην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας. Τα εξειδικευμένα
επιμορφωτικά προγράμματα που οργανώθηκαν απευθύνονταν
στους Προέδρους των ομάδων του Συμβουλίου και τους Εθνι-
κούς Εκπροσώπους, καθώς και στις ομάδες στήριξης της Προε-
δρίας.
Αξιοποιήθηκαν μέθοδοι εκπαίδευσης όπως: διαδραστική επικοι-
νωνία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις προσο-
μοίωσης, καθώς και ανάλυση σχέσεων μεταξύ Προεδρίας,
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου. Οι εκπαιδευτές/τριες που ενεπλάκησαν ήταν
Έλληνες εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και υψηλόβαθμα
στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, μέλη του Μητρώου
Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, καθώς  και ανώτερα στε-
λέχη από τη Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ και την Εθνική Σχολή
Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ).

Ελληνική Προεδρία ΕΕ 2014

Αντιπροσωπεία του Υπουργείου Δη-
μόσιας Διοίκησης του Μπαγκλαντές,
επισκέφθηκε τον περασμένο Οκτώ-
βριο το ΕΚΔΔΑ, εκδηλώνοντας ενδια-
φέρον για συνεργασία των δύο
φορέων σε θέματα εκπαίδευσης αν-
θρώπινου δυναμικού και μεταφοράς
διεθνούς τεχνογνωσίας. 
Η ξένη αποστολή ενημερώθηκε γύρω
από τις δράσεις και πρωτοβουλίες
που αναπτύσσει το ΕΚΔΔΑ για την
υποστήριξη της μεταρρύθμισης της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης και για
την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμι-
κού της, καθώς για τις συμφωνίες συνεργασίας που έχει συ-

νάψει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο. Η αντιπροσωπεία, με επικε-
φαλής τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, κ.
Abdus Sikder, έγινε δεκτή από την
Αναπληρώτρια του Γενικού Γραμμα-
τέα, δρα Φανή Κομσέλη, και τον
Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Παύλο Δ. Πέ-
ζαρο.  Ανάλογη επίσκεψη στο ΕΚΔΔΑ
είχε πραγματοποιήσει στις 10 Σε-
πτεμβρίου 2013 και ενδεκαμελής
αντιπροσωπεία της Ακαδημίας Δη-
μόσιας Διοίκησης του Μπαγκλαντές,

με επικεφαλής τον Πρύτανη της Ακαδημίας και Γενικό Γραμ-
ματέα της Κυβέρνησης, κ. Shafique Alam Mehdi. 

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Μπαγκλαντές 


