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Τλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Τποζργου 3 «ΤΝΡΠΡΙΘΘ ΠΡΡΕΙΑΓΩΓΙΜΘ

ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΣΘ ΜΗ ΄ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΘ ΕΙΡΑ» τθσ Πράξθσ «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΕΝΕΧΩΟ
ΣΑΧΕΙΑ ΕΠΕΝΙΠΘ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΡΤ ΔΘΞΡΙΡΤ ΣΡΞΕΑ-Β΄ΦΑΘ» και κωδ. ΡΠ 5010844 του
Ε.Π. «Ξεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Σομζα».

Θ ΠΡΡΕΔΡΡ

Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1) Σισ διατάξεισ:


του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»



του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυθμίςεισ, ενιαίο μιςθολόγιο - βαθμολόγιο, εργαςιακή
εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογήσ του μεςοπρόθεςμου πλαιςίου δημοςιονομικήσ
ςτρατηγικήσ 2012-2015», όπωσ ιςχφει,
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του Ν. 4074/2013 «Κφρωςη τησ ςφμβαςησ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίεσ
και του προαιρετικοφ πρωτοκόλλου τησ ςφμβαςησ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με
αναπηρίεσ», όπωσ ιςχφει,



του Ν. 2690/1999 «Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ
45 Αϋ/1999) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,



του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.1301/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου,
τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και
για τθ κζςπιςθ ειδικϊν διατάξεων ςχετικά με τον ςτόχο «Επενδφςεισ ςτην ανάπτυξη και την
απαςχόληςη» και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1080/2006



του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και
Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο
Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006,



του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και τθν κατάργθςθ του
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1081/2006,



του εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.215/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Μαρτίου 2014 για
τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, ωσ προσ τισ μεκοδολογίεσ για τθ ςτιριξθ των ςτόχων για
τθν κλιματικι αλλαγι, τον προςδιοριςμό ορόςθμων και ποςοτικϊν ςτόχων ςτο πλαίςιο
επιδόςεων και τθν ονοματολογία των κατθγοριϊν παρζμβαςθσ για τα Ευρωπαϊκά
Διαρκρωτικά και επενδυτικά Σαμεία

2) τθν υπ’ αρικ. 3542 final/23.5.2014 Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Ε.Ε. για τθν ζγκριςθ οριςμζνων
ςτοιχείων

του

ςυμφϊνου

εταιρικισ

ςχζςθσ

με

τθν

Ελλάδα

(Κωδικόσ

CCI

2014GR16M8PA001)
3) τθν υπ’ αρικ. CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ για τθν
ζγκριςθ οριςμζνων ςτοιχείων του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Μεταρρφκμιςθ
Δθμοςίου Σομζα»
4) τθν υπ’ αρικ. 14053/ΕΤ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Τπουργικι Απόφαςθ
υςτιματοσ Διαχείριςθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
5) τθν υπ’ αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Απόφαςθ του
Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ με τίτλο: «Εκνικοί κανόνεσ
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επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 – 2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ
δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ
Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ– Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων
αξιολόγθςθσ πράξεων» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
6) τo υπ’ αρικ. ειςερχ.: 2218/21-08-2015 θλεκτρονικό μινυμα τθσ ΕΤΘΤ ςχετικά με τθν
ενεργοποίθςθ του ΕΠ και τα ςυνθμμζνα Ζντυπα και τουσ Οδθγοφσ που αφοροφν ςτο
φςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΠΑ 2014-2020.
7) το «Ενθμερωτικό θμείωμα ςχετικά με τουσ δείκτεσ απάτθσ για το ETΠA, το ΕΚΣ και το ΣΑ COCOF 09/0003/00-EL»
8) το Π.Δ. 57/ 2007 «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ,
που διζπουν το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»
(ΦΕΚ59/Αϋ/14-3-2007) όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το Ν.3699/12-5-2011 (ΦΕΚ118/Αϋ/245-2011), το ΠΔ 1/2008 (ΦΕΚ1/Αϋ/07-01-2008) και το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ/26-3-2014)
9) τισ υπ’ αρικ. ΔΙΕΚ/ΣΜ.Β/Φ.5/5745/21.3.2002 και ΔΙΕΚ/ΣΜ.Β/Φ.5/4692/8.4.2003 αποφάςεισ
του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, με κζμα: «Ρφκμιςθ
διαδικαςτικϊν κεμάτων διεξαγωγισ του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ τθσ Εκνικισ χολισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε..Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 372/Β/26.3.2002 και ΦΕΚ
436/Β/11.4.2003
10) τθν υπ’ αρικ. 2/71392/0022 Κ.Τ.Α. «Αναπροςαρμογι τθσ ωριαίασ αποηθμίωςθσ του
διδακτικοφ προςωπικοφ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», (ΦΕΚ877/Βϋ/12-5-2009)
11) το άρκρο 6 του Ν. 3863/15.07.2010 «Νζο Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ,
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ΦΕΚ 115/Α/2010)
12) τθν υπ’ αρικ. 109138/ΕΤΘΤ 808/16-10-2018 με κζμα «Εφαρμογι απλοποιθμζνου κόςτουσ,
ςφμφωνα με άρκρο 23, παρ.1, α)τθσ αρικ.110427/ΕΤΘΤ/1020 (ΦΕΚ Βϋ3521/1.11.2016) Τ.Α,
ςτθ δράςθ

«Προειςαγωγικι Εκπαίδευςθ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και

Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΔΔΑ)» , με δικαιοφχο το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), που χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο.
13) το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) «Ρυκμίςεισ κεμάτων ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ
Ε..Δ.Δ.Α.»
14) τθν υπ’ αρικ. 4008/2015 απόφαςθ του Προζδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α «Ζγκριςθ του Κανονιςμοφ
πουδϊν τθσ Ε..Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 220Β/17-02-2015)
15) τθν απόφαςθ διοριςμοφ Προζδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 176/ΣΤΕΘ/27-03-2015 και ΦΕΚ
203/ΣΤΕΘ/01-04-2015 διόρκωςθ ςφάλματοσ)
16) τθν απόφαςθ ΔΙΔΚ/12390 τθσ Τπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (ΦΕΚ 183/ΣΤΕΘ/3003-2018) με κζμα «Ανανζωςθ κθτείασ Προζδρου Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)
17) τθν υπϋ αρικ. 4026/27-5-2015 απόφαςθ με κζμα: «Οριςμόσ Διευκυντϊν και Αναπλθρωτϊν
Διευκυντϊν Ε..Δ.Δ.Α και ΙΝ.ΕΠ.» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπϋαρικ. 4218/6-
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7-2017 απόφαςθ του Δ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α με κζμα «Οριςμόσ Διευκυντι/ντριασ τθσ Εκνικισ χολισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α»
18) το Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α/11-5-2015) «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ διοίκθςθσ – καταπολζμθςθ
γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ
διατάξεισ»
19) τθν υπϋ αρικ. ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α/Φ. 8/2/οικ 21909 Τπουργικι Απόφαςθ: «Κακοριςμόσ
τμθμάτων εξειδίκευςθσ τθσ Ε..Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 1456Β/10-7-2015)
20) τθν υπϋ αρικ. ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α/Φ. 8/16/οικ 16336 Τπουργικι Απόφαςθ: «Κακοριςμόσ
τμθμάτων εξειδίκευςθσ τθσ Ε..Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 1813Β/21-6-2016)
21) τισ Τπουργικζσ Αποφάςεισ περί οριςμοφ μελϊν Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων (ΚΕΕ) για τθ
διεξαγωγι των Ειςαγωγικϊν Διαγωνιςμϊν των ΚΣϋ, ΚΗ, ΚΘϋ Εκπαιδευτικϊν ειρϊν τθσ
Ε..Δ.Δ.Α.
22) τισ Τπουργικζσ Αποφάςεισ περί κακοριςμοφ αρικμοφ ειςακτζων ςτθν Ε..Δ.Δ.Α. και
κατανομι αυτϊν ςτα τμιματα εξειδίκευςθσ
23) τθν υπϋ αρικ. 23_Γ1.1_Γ2.2_00/22-9-2017 Πρόςκλθςθ α/α ΟΠ 2348 τθσ ΕΤΔ Ε.Π.
«Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Σομζα».
24) τθν υπϋ αρικ. 8117/27-11-2017

αίτθςθ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΡΑΕΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΕΝΕΧΩΟ ΣΑΧΕΙΑ ΕΠΕΝΙΠΘ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΡΤ ΔΘΞΡΙΡΤ ΣΡΞΕΑΒ΄ΦΑΘ»
25) το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτι καταγράφεται ςτα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ τθσ
κετικισ αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ και ειδικότερα ςτο Φφλλο εξζταςθσ τθσ πλθρότθτασ των
ςτοιχείων τθσ πρόταςθσ και ςτο Φφλλο αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ που ζχει αξιολογθκεί
κετικά και αποτυπϊνεται ςτο ΟΠ.
26) τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 100/16/1-2018 ειςιγθςθ τθσ ΕΤΔ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Π.
«Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα».
27) τθν υπϋ αρικ. 3107/17-1-2018

Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ πράξθσ «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΘ

ΣΕΝΕΧΩΟ ΣΑΧΕΙΑ ΕΠΕΝΙΠΘ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΡΤ ΔΘΞΡΙΡΤ ΣΡΞΕΑ-Β΄ΦΑΘ» με κωδ.
ΡΠ 5010844

του Ειδικοφ τόχου Γ.2 «Αφξθςθ του αρικμοφ ςτελεχϊν/υπαλλιλων τθσ

δθμόςιασ διοίκθςθσ με πιςτοποιθμζνεσ δεξιότθτεσ/διοικθτικζσ ικανότθτεσ» του Ε.Π.
«Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Σομζα», για τουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ :
7: «ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ
ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΙ 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ»
8: «ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ
ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΘ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»
9: «ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΤ
ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
οι οποίοι ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ)
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θ

28) τθν υπϋαρικ. 1275/21-5-2018 1 τροποποίθςθ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «ΔΡΑΕΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΕΝΕΧΩΟ ΣΑΧΕΙΑ ΕΠΕΝΙΠΘ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΡΤ ΔΘΞΡΙΡΤ ΣΡΞΕΑΒ΄ΦΑΘ» με κωδ. ΡΠ 5010844
θ

29) τθν υπϋαρικ. 3155/5-12-2018 2 τροποποίθςθ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «ΔΡΑΕΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΕΝΕΧΩΟ ΣΑΧΕΙΑ ΕΠΕΝΙΠΘ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΡΤ ΔΘΞΡΙΡΤ ΣΡΞΕΑΒ΄ΦΑΘ» με κωδ. ΡΠ 5010844
30) τθν υπϋαρικ. 1555/28-2-2018 απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του υποζργου με α/α 1
και τίτλο «ΤΝΡΠΡΙΘΘ ΠΡΡΕΙΑΓΩΓΙΜΘ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΣΩΟ ΜΣ΄, ΜΗ΄, ΜΘ΄ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΩΟ
ΕΙΡΩΟ» τθσ Πράξθσ «ΔΡΑΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΕΝΕΧΩΟ ΣΑΧΕΙΑ ΕΠΕΝΙΠΘ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ
ΣΡΤ ΔΘΞΡΙΡΤ ΣΡΞΕΑ-Β΄ΦΑΘ» και κωδ. ΡΠ 5010844 του Ε.Π. «Ξεταρρφκμιςθ
Δθμοςίου Σομζα».
31) Σθν ΑΕ4151 με ενάρικμο κωδικό πράξθσ 2018Ε41510000 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
10.837.137,00 ευρϊ

ΑΠΡΦΑΙΗΡΤΞΕ

ΑΡΘΡΡ 1: Ζγκριςθ υλοποίθςθσ Τποζργου με Κδια Ξζςα

Εγκρίνουμε τθν απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Τποζργου με α/α 3 και τίτλο «ΤΝΡΠΡΙΘΘ
ΠΡΡΕΙΑΓΩΓΙΜΘ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΜΗ’ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΘ ΕΙΡΑ» τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΔΡΑΕΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΕΝΕΧΩΟ ΣΑΧΕΙΑ ΕΠΕΝΙΠΘ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΡΤ ΔΘΞΡΙΡΤ ΣΡΞΕΑ-Β΄ΦΑΘ» με
κωδικό ΡΠ 5010844 του Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Σομζα» με δικαιοφχο το Εκνικό Κζντρο
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α).

ΑΡΘΡΡ 2:

Φυςικό αντικείμενο – Ξεκοδολογία υλοποίθςθσ – χιμα διοίκθςθσ –Παραδοτζα
Τποζργου

A. ΦΤΙΜΡ ΑΟΣΙΜΕΙΞΕΟΡ: ΠΕΡΙΕΧΡΞΕΟΡ – ΧΡΡΟΙΜΘ ΔΙΑΡΜΕΙΑ ΤΝΡΠΡΙΘΘ – ΠΡΡΤΠΡΝΡΓΙΞΡ
Α1. Γενικά τοιχεία τθσ Πράξθσ
Θ δθμιουργία ςτελεχϊν ταχείασ εξζλιξθσ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ από τθν Εκνικι χολι Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε..Δ.Δ.Α), αποτελεί τον πρϊτο πυλϊνα των δράςεων του Εκνικοφ
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α).
Θ Εκνικι χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε..Δ.Δ.Α) προζκυψε από τθ ςυγχϊνευςθ τθσ
Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Ε..Δ.Δ) και τθσ Εκνικισ χολισ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ε..Σ.Α),
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θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ.4/04.8.2010 απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ (ΦΕΚ Β
19/15.1.2010) και κεςμοκετικθκε με το Ν.3699/12-5-2011 (ΦΕΚ118, τ. Α’, 24-5-2011). Θ Ε..Δ.Δ.Α
ςυνιςτά οργανικι Μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και θ λειτουργία τθσ κακορίηεται πλιρωσ και δεςμευτικά
από τθ ςχετικι νομοκεςία.
H Ε..Δ.Δ.Α αποτελεί παραγωγικι ςχολι ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ςτοχεφει ςτθ
ςτελζχωςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με κατάλλθλα εκπαιδευμζνα επιτελικά ςτελζχθ υψθλισ
εξειδίκευςθσ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ, του διεπιςτθμονικοφ υποβάκρου
γνϊςεων και αρχϊν, τθσ εξοικείωςθσ με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.
Σα επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ δράςθσ τθσ προειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ είναι θ ανάπτυξθ
ςτελεχϊν ταχείασ εξζλιξθσ, ικανϊν να αποτελζςουν βαςικό μοχλό εφαρμογισ των μεταρρυκμιςτικϊν
ςτρατθγικϊν και ςτιριξθσ των πρωτοβουλιϊν αναςυγκρότθςθσ των δομϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,
με δθμόςιουσ λειτουργοφσ ικανοφσ να ςυμβάλλουν ςτθν δθμιουργία ανοικτισ, ςυμμετοχικισ,
αποτελεςματικισ και αποδοτικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ προςβαςιμότθτασ υποςτθρίηεται πλιρωσ, δεδομζνου ότι δεν
υπάρχει κανενόσ είδουσ εμπόδιο ςτθν επιλογι οποιουδιποτε υποψθφίου.
Θ Πράξθ αφορά ςτο ςφνολο τθν διαδικαςία προειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ, από τθν προετοιμαςία
και διεξαγωγι του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ, τθ διεξαγωγι τθσ (κεωρθτικισ & πρακτικισ)
εκπαίδευςθσ ζωσ τθν τοποκζτθςθ των ςπουδαςτών, ςτθν εκπόνθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ
ςφμφωνα με τον πρόγραμμα ςπουδών, κακώσ και ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ που αναβακμίηει το
πρόγραμμα ςπουδών και προάγει τον ρόλο τθσ Ε..Δ.Δ.Α.

Α2. Φυςικό αντικείμενο
Σο Τποζργο «ΤΝΡΠΡΙΘΘ ΠΡΡΕΙΑΓΩΓΙΜΘ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΜΗ’ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΘ ΕΙΡΑ» με α/α 3,
αφορά ςτθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ των υποψθφίων ςτελεχϊν. Ξεκινά από τθν ζκδοςθ των
ςχετικϊν Τπουργικϊν Αποφάςεων και τθ ςυγκρότθςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων για τθν
προετοιμαςία του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ και ολοκλθρϊνεται με τθν τοποκζτθςθ των αποφοίτων
ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κζςεισ, κατόπιν τθσ ζκδοςθσ Τπουργικισ
Απόφαςθσ και βάςει τθσ διλωςθσ επιλογισ και τθσ βακμολογίασ τουσ.
Ειδικότερα, για τθν ειςαγωγι ςτθν Ε..Δ.Δ.Α. διενεργείται ειςαγωγικόσ διαγωνιςμόσ. Με απόφαςθ
του οικείου Τπουργοφ, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ορίηεται κάκε φορά ο ςυνολικόσ αρικµόσ των
ειςακτζων ςτθν Ε..Δ.Δ.Α. Επίςθσ με απόφαςθ του οικείου Τπουργοφ, κακορίηονται οι κζςεισ των

6

ΑΔΑ: 6ΒΑΡ4691Φ0-Λ43

Yπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ διορίηονται οι απόφοιτοι των Σμθμάτων. Οι κζςεισ αυτζσ ανακοινϊνονται µε
τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ.
Τπεφκυνο όργανο για τθ διενζργεια του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ είναι θ Κεντρικι Επιτροπι
Εξετάςεων (Κ.Ε.Ε.). Θ Κ.Ε.Ε. καταρτίηει τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, κρίνει και αποφαςίηει για τισ
περιπτϊςεισ αποκλειςμοφ των υποψθφίων για οποιοδιποτε λόγο, παρακολουκεί τθν ορκι εκτζλεςθ
των κακθκόντων των βακμολογθτϊν και επιτθρθτϊν, εποπτεφει τθν οµαλι διεξαγωγι των
εξετάςεων και ςυντάςςει τουσ πίνακεσ των επιτυχόντων κατά το προκαταρκτικό ςτάδιο, κακϊσ και
των ειςερχομζνων ςτθ χολι με βάςθ τα αποτελζςματα των τελικϊν εξετάςεων. Θ Κ.Ε.Ε.
προκθρφςςει τθ διενζργεια ειςαγωγικοφ διαγωνιςµοφ για τθν Ε..∆.∆.Α με πράξθ τθσ.
Σο πρόγραμμα προειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ παρζχει γενικζσ γνϊςεισ και υψθλοφ επιπζδου
επαγγελματικι κατάρτιςθ που αφορά ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, κακϊσ και εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ
ανά Σμιμα και τομείσ εξειδίκευςθσ. Αποςκοπεί, μζςω τθσ ανάπτυξθσ ενόσ διεπιςτθμονικοφ
υποβάκρου γνϊςεων και αρχϊν, να εξοικειϊςει τουσ ςπουδαςτζσ με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ
ςχεδιαςμοφ και άςκθςθσ δθμόςιασ πολιτικισ και μάνατημεντ, με τθ λειτουργία τθσ ελλθνικισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τουσ κεςμοφσ και το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ευρωπαϊκισ, οικονομικισ και
νομιςματικισ ζνωςθσ.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα πουδϊν περιλαμβάνει τθ διεξαγωγι του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ και
τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων κακϊσ και τον τρόπο - μζκοδο οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ (κεωρθτικισ & πρακτικισ) μζχρι τθν αποφοίτθςθ των ςπουδαςτϊν.
Σο Πρόγραμμα πουδϊν τθσ Ε..Δ.Δ.Α διαρκρϊνεται ςε τρεισ διαδοχικζσ φάςεισ:
(α) Σθν Κοινι Φάςθ πουδϊν,
(β) Σθν Ειδικι Φάςθ πουδϊν,
(γ) Σθ Φάςθ Προετοιμαςίασ για τισ κζςεισ προοριςμοφ

Αναλυτικά ςθμειϊνουμε:
Προειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΜΗ΄ εκπ.ςειράσ
τθν ΚΗϋ εκπαιδευτικι ςειρά εκτιμάται ότι κα ειςαχκοφν 90 ςπουδαςτζσ. Ο αρικμόσ ενδζχεται να
αυξθκεί εφόςον υπάρξουν ςπουδαςτζσ προθγοφμενθσ εκπαιδευτικισ ςειράσ που δεν ολοκλιρωςαν
τθν φοίτθςθ.
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Θ υλοποίθςθ τθσ ΚΗϋ εκπαιδευτικισ ςειράσ κα ζχει ςυνολικι διάρκεια 21 μινεσ με εκτιμϊμενθ
θ

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τθν 1 -12-2019 , ενϊ για τθν προετοιμαςία, τθν
διενζργεια

και τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων και των δφο ςταδίων του διαγωνιςμοφ κα
θ

θ

απαιτθκοφν περίπου 7 μινεσ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1 -4-2019 (1 ςυνεδρίαςθ τθσ Κ.Ε.Ε. ).
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ΚΗ’ εκπαιδευτικισ ςειράσ προβλζπονται:
 Προετοιμαςία και διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν ςτθν εκπαιδευτικι
ςειρά (π.χ ζκδοςθ των προβλεπόμενων Τπουργικϊν Αποφάςεων, υγκρότθςθ τθσ Κεντρικισ
Επιτροπισ Εξετάςεων κλπ) και ζκδοςθ αποτελεςμάτων.
Εκτιμάται ότι θ Προετοιμαςία και διενζργεια διαγωνιςμοφ κα διαρκζςει περίπου 7 μινεσ.
 Yλοποίθςθ προγράμματοσ ςπουδϊν, ζτςι όπωσ κάκε φορά περιγράφεται ςτο Πρόγραμμα
ςπουδϊν και εγκρίνεται από το Δ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (βλ. Μεθοδολογία Υλοποίηςησ πράξησ).
Σο πρόγραμμα ςπουδϊν περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, διδαςκαλία, εργαςίεσ, εξετάςεισ,
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ & επιςκζψεισ πεδίου ςτο εςωτερικό, πρακτικι άςκθςθ ςε εκνικοφσ και
διεκνείσ οργανιςμοφσ, και τελικζσ εργαςίεσ.
Θ φοίτθςθ εκτιμάται ότι κα διαρκζςει 21

μινεσ και ολοκλθρϊνεται με τθν απόφαςθ τθσ

τοποκζτθςθσ των αποφοίτων τθσ ςειράσ.
Ειδικότερα, όπωσ περιγράφεται ςτον Κανονιςμό ςπουδϊν τθσ Ε..Δ.Δ.Α (ΦΕΚ 220/Β’/17.02.15), θ
εκπαίδευςθ ςτθ χολι διαρκρϊνεται ςε φάςεισ ωσ εξισ:
Θ Μοινι Φάςθ πουδών, διάρκειασ τεςςάρων (4) μθνϊν, απευκφνεται ςτο ςφνολο των
ςπουδαςτϊν/ςτριϊν, ανεξαρτιτωσ των επιςτθμονικϊν πεδίων από το οποίο προζρχονται.
Δεδομζνθσ τθσ πρόκλθςθσ αυτισ τθσ γνωςτικισ-ςυμπεριφορικισ ποικιλομορφίασ τουσ, θ φάςθ αυτι
αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ ενόσ ενιαίου γνωςτικοφ υπόβακρου εκ των αντικειμζνων ςτα αντικείμενα
που κρίνονται απαραίτθτα για ζνα διοικθτικό ςτζλεχοσ τθσ ΔΔ, κακϊσ και ςτθ δθμιουργία μιασ
κοινισ αντίλθψθσ και μιασ κοινισ γλϊςςασ επικοινωνίασ.
Θ Ειδικι Φάςθ πουδών διαρκεί δεκατρείσ (13) μινεσ και αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια
επιςτθμονικϊν

δεξιοτιτων

και

ςτθν

υψθλοφ

επιπζδου

επαγγελματικι

κατάρτιςθ

των

εκπαιδευομζνων, εςτιάηοντασ ςτθ κεματικι περιοχι Εξειδίκευςθσ του κάκε Σμιματοσ.
Οι Τ.Α με αρικ. ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α/Φ.8/2/οικ.21909 και αρικ. ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α/Φ.8/16/οικ.16336
ορίηουν τα τμιματα εξειδίκευςθσ ζωσ ςιμερα - με δεδομζνο ότι ανά πάςα ςτιγμι και με βάςθ τισ
ανάγκεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ υφιςτάμενα τμιματα δφνανται να καταργθκοφν και νζα να
δθμιουργθκοφν - κακϊσ και τον ςκοπό λειτουργίασ τουσ ωσ εξισ:
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Σμιμα Εξειδίκευςθσ

κοπόσ

Γενικισ Διοίκθςθσ

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν υπθρεςιϊν μεταρρυκμιςτικϊν πολιτικϊν
όλων των υπουργείων

Αναπτυξιακϊν
Περιφερειακϊν Πολιτικϊν

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν υπθρεςιϊν με αρμοδιότθτα ςτουσ τομείσ
αποκζντρωςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ του ΤΠΕΔΑ, των
αποκεντρωμζνων διοικιςεων, των περιφερειϊν και των διμων

Διοίκθςθ Τπθρεςιϊν Τγείασ
και Κοινωνικισ Φροντίδασ

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν οργανιςμϊν με αρμοδιότθτα παροχισ
Τπθρεςιϊν Τγείασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ. Θ εκπαίδευςθ ςτο
τμιμα αυτό εξειδικεφεται ςτο Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν
Τγείασ και ςτο Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν Κοινωνικισ
Πολιτικισ

Εμπορικϊν – Οικονομικϊν
Τποκζςεων

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν του υφιςτάμενου αντίςτοιχου κλάδου του
ΤΠΕΞ

Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν
Τποκζςεων

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν υπθρεςιϊν αμιγϊσ ευρωπαϊκισ
αρμοδιότθτασ και υπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ των
ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν πολιτικϊν

υμβοφλων
και
Γραμματζων Επικοινωνίασ

Θ
δθμιουργία
εξειδικευμζνων
ςτελεχϊν
Επικοινωνίασ
επιφορτιςμζνων με τθν προβολι τθσ Ελλάδασ ςτο εξωτερικό και τθν
ανάδειξθ του προςϊπου τθσ χϊρασ

Ψθφιακισ Πολιτικισ

Θ δθμιουργία ςτελεχϊν εξειδικευμζνων ςτθν Διαχείριςθ
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, ςτθν υποςτιριξθ τθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ και ςτθν Εφαρμογι Ψθφιακϊν Πολιτικϊν ςτθν
Δθμόςια Διοίκθςθ

Πολιτιςτικισ Διοίκθςθσ

Θ δθμιουργία εξειδικευμζνων ςτελεχϊν ςε κζματα Πολιτιςμοφ και
Εφαρμογισ Εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν Πολιτιςτικϊν Πολιτικϊν.

τθ διάρκεια τθσ Ειδικισ Φάςθσ πουδϊν προβλζπεται θ υλοποίθςθ πρακτικισ εκπαίδευςθσ των
ςπουδαςτϊν, θ οποία ςτοχεφει, κυρίωσ, ςτθν αποκόμιςθ άμεςθσ εμπειρίασ από τθ διοίκθςθ (εκνικι
και ευρωπαϊκι), αλλά και ςε μία πρϊτθ επαφι με τον πικανό μελλοντικό χϊρο εργαςίασ. Πιο
ςυγκεκριμζνα, ενιςχφεται θ μακθςιακι διαδικαςία με τθν εμπειρία τθσ εφαρμογισ ςτο μελλοντικό
εργαςιακό χϊρο εργαςίασ των κεωριϊν και των γνϊςεων που ζχουν διδαχκεί οι ςπουδαςτζσ/ςτριεσ,
κατά το προθγοφμενο διάςτθμα κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ ςτθ χολι. Ωσ ακολοφκωσ, μζςω τθσ
πρακτικισ εκπαίδευςθσ ο ςπουδαςτισ /ςτρια καλείται να εξαγάγει περαιτζρω ςυμπεράςματα που
να ενιςχφουν και να επανατροφοδοτοφν το κεωρθτικό προβλθματιςμό του, ενιςχφοντασ τόςο τθν
επιςτθμονικι, όςο και τθν επαγγελματικι-ςυμπεριφορικι ςκευι γνϊςεων και δεξιοτιτων του.
Μζροσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί ςε φορείσ του εξωτερικοφ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ:

9

ΑΔΑ: 6ΒΑΡ4691Φ0-Λ43



τθν ανάγκθ δθμιουργίασ επαρκοφσ γνωςτικοφ υπόβακρου των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν γφρω
από ευρωπαϊκά κζματα



τθν ανάγκθ κατανόθςθσ των βαςικϊν αξόνων των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και εμβάκυνςθσ
ςτισ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ τουσ,



τθ ςθμαςία των ευρωπαϊκϊν τομεακϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν για τισ εκνικζσ
διοικιςεισ και ςυγκεκριμζνα για τθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ,



τθν ανάγκθ ςυντονιςμοφ των εκνικϊν διοικιςεων των κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε. ςε ζναν
περιβάλλον κεςμικισ πολυπλοκότθτασ με φπαρξθ πλθκϊρασ φορζων που αςχολοφνται με
κάκε αντικείμενο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, με ζδρα τισ Βρυξζλλεσ,



τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και τθ λειτουργία τθσ Μόνιμθσ
Ελλθνικισ Αντιπροςωπείασ (ΜΕΑ) ςτισ Βρυξζλλεσ, ωσ ςτακεροφ ςθμείου επικοινωνίασ με τισ
υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα,

δίδεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν υλοποίθςθ

εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςτο εξωτερικό για τθν

εμβάκυνςθ ςτουσ ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ και φορείσ, τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τθ μετάδοςθ
καλϊν πρακτικϊν.
Θ επίςκεψθ πραγματοποιείται χωριςτά για κάκε Σμιμα ι ομάδεσ τμθμάτων τθσ χολισ, με
ςυμμετοχι μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, και γίνεται με προκακοριςμζνο πρόγραμμα το οποίο
ςυντάςςεται με τθν ευκφνθ τθσ χολισ και υπθρετεί τουσ ςτόχουσ του υλοποιοφμενου
Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ.
ε όλεσ τισ φάςεισ ςπουδών, δφναται να πραγματοποιοφνται εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ των
ςπουδαςτϊν τθσ Ε..Δ.Δ.Α ςτο εςωτερικό, εντόσ και εκτόσ Ακινασ, όπωσ ρθτά περιγράφεται ςτον
Κανονιςμό ςπουδϊν τθσ Ε..Δ.Δ.Α (ΦΕΚ 220/Β’/17.02.15)..
Σζλοσ, ςτθ φάςθ προετοιμαςίασ για τισ κζςεισ προοριςμοφ των ςπουδαςτών/ςτριών, διάρκειασ
ενόσ (1) μινα, λαμβάνουν χϊρα δραςτθριότθτεσ που προλειαίνουν, όςον αφορά τουσ ςπουδαςτζσ,
το ζδαφοσ για τθ μετάβαςι τουσ από τθ χολι ςτθ ΔΔ, αλλά και προετοιμάηουν τουσ φορείσ
υποδοχισ για τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ υποδοχι και ενςωμάτωςθ των αποφοίτων.
Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ΜΗ΄ εκπαιδευτικισ ςειράσ εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςτο ποςό
των τριών εκατομμυρίων τριακοςίων τριάντα ενόσ χιλιάδων και διακοςίων ςαράντα οκτώ ευρώ
(3.331.248, 00 €) , θ διλωςθ των δαπανϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν τθν υπ’ αρικ.
109138/ΕΤΘΤ 808/16-10-2018 με κζμα «Εφαρμογι απλοποιθμζνου κόςτουσ, ςφμφωνα με άρκρο 23,
παρ.1, α)τθσ αρικ.110427/ΕΤΘΤ/1020 (ΦΕΚ Βϋ3521/1.11.2016) Τ.Α, ςτθ δράςθ «Προειςαγωγικι
Εκπαίδευςθ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΔΔΑ)» , με δικαιοφχο το
Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), που χρθματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο και ςυγκεκριμζνα:
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Α) για τον ειςαγωγικό διαγωνιςμό: 84,00 € ανά ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό, ιτοι 84€ * 1.607
εκτιμϊμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων =134.988,00 €
Β) 1.973,00.€ ανά ςπουδαςτι για κάκε ανκρωπομινα εκπαίδευςθσ, ιτοι 1.973,00 * 90 * 18 =
3.196.260,00 €
Για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν που δθλϊνονται με τισ ωσ άνω δφο κατθγορίεσ μοναδιαίου
κόςτουσ, επαλθκεφεται θ υλοποίθςθ τθσ μονάδασ φυςικοφ αντικειμζνου (υποψιφιοσ ςπουδαςτισ
με δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον ειςαγωγικό διαγωνιςμό και ανκρωπομινασ εκπαίδευςθσ), με βάςθ τα
παρακάτω δικαιολογθτικά ζγγραφα:
Ξονάδα Ξζτρθςθσ

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ζγγραφα επαλικευςθσ
Θ επαλικευςθ τθσ μονάδασ μζτρθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο
πραγματοποιείται με τα παρακάτω δικαιολογθτικά ζγγραφα:

Τποψιφιοσ ςπουδαςτισ που ςυμμετζχει
ςτον ειςαγωγικό διαγωνιςμό

μοναδιαίο κόςτοσ

1. Προκιρυξθ Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ &
Αυτοδιοίκθςθσ – (Πράξθ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων)
2. Πίνακασ αποτελεςμάτων του 1ου ςταδίου του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ- (Πράξθ
Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων)
3. ΦΕΚ δθμοςίευςθσ τθσ Πράξθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων με τθν κφρωςθ του
οριςτικοφ πίνακα των ειςαγομζνων ςτθ χολι

Ανκρωπομινασ εκπαίδευςθσ

1.

2.
3.

Μθνιαίο Παρουςιολόγιο ςπουδαςτϊν υπογεγγραμμζνο από το ςπουδαςτι και
τθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ χολισ, ςτο οποίο κα βεβαιϊνονται οι μζρεσ παρουςίασ
(φοίτθςθσ) κάκε ςπουδαςτι τθσ εκπαιδευτικισ ςειράσ για το μινα αναφοράσ, με
ςθμειωμζνεσ διακριτά τισ επαναφοιτιςεισ
Σθν απόφαςθ αποφοίτθςθσ κάκε ςπουδαςτι
Πεικαρχικζσ Αποφάςεισ του Διευκυντι τθσ ΕΔΔΑ ι του αρμόδιου Πεικαρχικοφ
Οργάνου, Αποφάςεισ αποδοχισ παραίτθςθσ από το Δ.. ι άλλα επίςθμα ζγγραφα
με τα οποία τεκμθριϊνονται οι περιπτϊςεισ μθ επιλεξιμότθτασ τθσ ενότθτασ 2.2

Δεν καλύπηονηαι δαπάνερ ημεπήζιαρ αποζημίωζηρ, μεηακίνηζηρ και διαμονήρ για
εκπαιδεςηικέρ επιζκέψειρ-ππακηική ζηην Ελλάδα και ζηο εξωηεπικό , πος
αποηελούν ανηικείμενο ηος ςποέπγος με α/α 5 ηηρ ίδιαρ ππάξηρ
Παραδοτζα του υποζργου ανάλογα με τθν φάςθ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ κα αποτελζςουν:
ΠΙΟΑΜΑ ΙΑ: ΠΑΡΑΔΡΣΕΑ-ΔΙΑΡΜΕΙΑ-ΑΟΘΡΩΠΡΞΘΟΕ-ΜΡΣΡ-ΔΕΙΜΣΕ
Α/Α
ΠΕ

ΣΙΣΝΡ Π.Ε.

ΠΑΡΑΔΡΣΕΑ

ΑΟΘΡΩΠΡΞΘ
ΟΕ (Α/Ξ)

ΜΡΣΡ

ΔΙΑΡΜΕΙ
Α

ΔΕΙΜΣΕ
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134.988,00

1-4-2019
ζωσ
1-4-2022

ΠΕ1
Ειςαγωγικόσ
διαγωνιςμόσ

Προκιρυξθ
Ειςαγωγικοφ
Διαγωνιςμοφ
ΚΕΕ)

90 ςπουδαςτζσ,
(Πράξθ

Σ4614: Αρικμόσ
ςτελεχϊν
ταχείασ εξζλιξθσ
για
τθν
υποβοικθςθ
των
μεταρρυκμίςεων
που
καταρτίςτθκαν
και
τοποκετικθκαν
ςε κζςεισ του
Δθμόςιου
Σομζα:
90
Απόφοιτοι

Πίνακασ
αποτελεςμάτων του
1ου
ςταδίου
του
ειςαγωγικοφ
διαγωνιςμοφ- (Πράξθ
ΚΕΕ)
ΦΕΚ δθμοςίευςθσ τθσ
Πράξθσ ΚΕΕ με τθν
κφρωςθ του οριςτικοφ
πίνακα
των
ειςαγομζνων
ςτθ
χολι

ΠΕ2

Εκπαίδευςθ

T4638: Αρικμόσ
ςτελεχϊν
που
παρακολουκεί
προγράμματα
ταχείασ εξζλιξθσ:

Μθνιαίο Παρουςιολόγιο
ςπουδαςτϊν
υπογεγγραμμζνο από το
ςπουδαςτι
και
τθν
αρμόδια
Δ/νςθ
τθσ
χολισ, ςτο οποίο κα
βεβαιϊνονται οι μζρεσ
παρουςίασ
(φοίτθςθσ)
κάκε ςπουδαςτι τθσ
εκπαιδευτικισ ςειράσ για
το μινα αναφοράσ, με
ςθμειωμζνεσ διακριτά τισ
επαναφοιτιςεισ
Σθν
απόφαςθ
αποφοίτθςθσ
κάκε
ςπουδαςτι (κατά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ)

Δ/Α

C005: Αρικμόσ
δθμοςίων
υπαλλιλων ςε
προγράμματα
κατάρτιςθσ
και
επιμόρφωςθσ:
αρικμόσ 90

3.196.260,00

1-122019 ζωσ
1-4-2022

Πεικαρχικζσ Αποφάςεισ
του Διευκυντι τθσ ΕΔΔΑ
ι
του
αρμόδιου
Πεικαρχικοφ Οργάνου,
Αποφάςεισ
αποδοχισ
παραίτθςθσ από το Δ.. ι
άλλα επίςθμα ζγγραφα
με
τα
οποία
τεκμθριϊνονται
οι
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