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ΘΕΞΑ: Απόφαςθ  Χλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Χποζργου 1 «ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΣΤΡΕΙΥΑΓΩΓΙΜΘΥ 

ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΦΩΟ ΜΥΦ΄, ΜΗ΄, ΜΘ΄ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΕΙΤΩΟ» τθσ Σράξθσ «ΔΤΑΥΕΙΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ 

ΥΦΕΝΕΧΩΟ ΦΑΧΕΙΑΥ ΕΠΕΝΙΠΘΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΥΙΡΧ ΦΡΞΕΑ-Β΄ΦΑΥΘ» και κωδ. ΡΣΥ  

5010844  του Ε.Σ. «Ξεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Φομζα».  

 

Θ ΣΤΡΕΔΤΡΥ 

 

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, 

 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, 
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 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 

επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 – 2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ 
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δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ 

Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ– Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων 

αξιολόγθςθσ πράξεων» 

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/24-

5-2011), 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. 44845/ΕΤΘΤ 913/22-10/2012 (ΦΕΚ2916/Β’/30-10-2012) με κζμα 

«Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 3653/ΕΤΘΤ114/26.01.2012 υπουργικισ απόφαςθσ «ΡΤΘΜΙΕΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ ΚΑΣϋ ΑΠΟΚΟΠΘ ΔΘΛΩΘ ΕΜΜΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ε ΠΡΑΞΕΙ 

ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΕΩΝ ΠΟΤ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΚΣ ΚΑΙ ΣΟ ΕΣΠΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ 

ΑΡΘΡΑ 11(3) β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν.1080/2006» 

13) τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 52131/ΕΤΘΤ 1083/4-12-2012 εγκφκλιο τθσ Ε.Τ.Θ.Τ με κζμα «Εφαρμογι 

τθσ κατ’ αποκοπι διλωςθσ ζμμεςων δαπανϊν ςε πράξεισ επιχορθγιςεων του ΕΚΣ ι του 

ΕΣΠΑ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ»  

14) τθν υπ’ αρικμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ με τίτλο: «Εκνικοί κανόνεσ 

επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 – 2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ 
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Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ– Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων 

αξιολόγθςθσ πράξεων» , όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

15) το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) «Ρυκμίςεισ κεμάτων ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ 

Ε..Δ.Δ.Α.»  

16) 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)  

17) 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) 

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. 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. 4218/6-7-

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» 

20) 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) 

21) 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) 

22) 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. 

23) τισ Τπουργικζσ Αποφάςεισ περί κακοριςμοφ αρικμοφ ειςακτζων ςτθν Ε..Δ.Δ.Α. και 

κατανομι αυτϊν ςτα τμιματα εξειδίκευςθσ 

24) τθν υπϋ αρικ. 23_Γ1.1_Γ2.2_00/22-9-2017  Πρόςκλθςθ α/α  ΟΠ 2348 τθσ ΕΤΔ Ε.Π. 

«Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Σομζα». 

25) τθν υπϋ αρικ. 8117/27-11-2017   αίτθςθ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΔΤΑΥΕΙΥ 

ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΥΦΕΝΕΧΩΟ ΦΑΧΕΙΑΥ ΕΠΕΝΙΠΘΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΥΙΡΧ ΦΡΞΕΑ-

Β΄ΦΑΥΘ»  

26) 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. 

27) τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 100/16/1-2018  ειςιγθςθ τθσ ΕΤΔ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Π. 

«Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα». 

28) τθν υπϋ αρικ. 3107/17-1-2018  Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ πράξθσ «ΔΤΑΥΕΙΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ 

ΥΦΕΝΕΧΩΟ ΦΑΧΕΙΑΥ ΕΠΕΝΙΠΘΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΥΙΡΧ ΦΡΞΕΑ-Β΄ΦΑΥΘ» με κωδ. 
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ΡΣΥ 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)  

29) Σθν  ΑΕ4151 με ενάρικμο κωδικό πράξθσ  2018Ε41510000 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

10.243.695,40 ευρϊ 

 

ΑΣΡΦΑΥΙΗΡΧΞΕ 

 

ΑΤΘΤΡ 1: Ζγκριςθ υλοποίθςθσ  Χποζργου με Κδια Ξζςα 

 

Εγκρίνουμε τθν  απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Τποζργου με α/α  1  και τίτλο   «ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ 

ΣΤΡΕΙΥΑΓΩΓΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΜΥΦ’,  ΜΗ’ και ΜΘ’ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΘΥ ΥΕΙΤΑΥ»  τθσ Πράξθσ με τίτλο  

«ΔΤΑΥΕΙΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΥΦΕΝΕΧΩΟ ΦΑΧΕΙΑΥ ΕΠΕΝΙΠΘΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΥΙΡΧ ΦΡΞΕΑ-

Β΄ΦΑΥΘ»  με κωδικό ΡΣΥ  5010844 του Ε.Π.  «Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Σομζα» με δικαιοφχο το 

Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α). 

 

ΑΤΘΤΡ 2:  Φυςικό αντικείμενο – Ξεκοδολογία υλοποίθςθσ – Υχιμα διοίκθςθσ –Σαραδοτζα 

Χποζργου 

 

A. ΦΧΥΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ: ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΡ – ΧΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ – ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ 

 

Α1. Γενικά Υτοιχεία τθσ Σράξθσ 
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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), 

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 Σράξθ 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.Υ.Δ.Δ.Α. 

 

Α2. Φυςικό αντικείμενο  

Σο Τποζργο «ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΣΤΡΕΙΥΑΓΩΓΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΜΥΦ’,  ΜΗ’ και ΜΘ’ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΘΥ ΥΕΙΤΑΥ»  

με α/α  1, αφορά ςτθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ των υποψθφίων ςτελεχϊν. Ξεκινά από τθν ζκδοςθ 

των ςχετικϊν Τπουργικϊν Αποφάςεων και τθ ςυγκρότθςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων για 
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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 

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,  
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(γ) Σθ Φάςθ Προετοιμαςίασ για τισ κζςεισ προοριςμοφ 

Φο υποζργο 1 διαρκρώνεται ςε 3 ενότθτεσ, κάκε μια από τισ οποίεσ αφορά ςτισ επιμζρουσ 

εκπαιδευτικζσ ςειρζσ που κα υλοποιθκοφν κατά τθν περίοδο 2018 – 2022, ιτοι: 

ΣΕ1: Σροειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΜΥΦ΄ εκπ.ςειράσ 

ΣΕ2: Σροειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΜΗ΄ εκπ.ςειράσ 

ΣΕ3: Σροειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΜΘ΄ εκπ.ςειράσ 

Αναλυτικά ςθμειϊνουμε: 

ΣΕ1: Σροειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΜΥΦ΄ εκπ.ςειράσ 

τθν ΚΣϋ εκπαιδευτικι ςειρά εκτιμάται ότι κα ειςαχκοφν 100 ςπουδαςτζσ. Ο αρικμόσ ενδζχεται να 

αυξθκεί  εφόςον υπάρξουν ςπουδαςτζσ προθγοφμενθσ εκπαιδευτικισ ςειράσ που δεν ολοκλιρωςαν 

τθν φοίτθςθ. 

Θ υλοποίθςθ τθσ ΚΣϋ εκπαιδευτικισ  ςειράσ κα ζχει ςυνολικι διάρκεια 21 μινεσ με εκτιμϊμενθ 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τθν  1
η
-9-2018 , ενϊ για τθν  προετοιμαςία, τθν 

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

απαιτθκοφν περίπου 7 μινεσ με θμερομθνία εκτιμϊμενθσ ζναρξθσ τθν 1
θ
 -2-2018  (1

θ
 ςυνεδρίαςθ 

τθσ Κ.Ε.Ε. ).  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ΚΣ’ 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. 
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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 Υπουδών, 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 αντικειμζνωνςτα 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 Υπουδών 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: 

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 
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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: 

 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. 
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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 ΜΥΦ΄  εκπαιδευτικισ ςειράσ  εκτιμάται ότι κα ανζλκει  ςτο ποςό 

των τεςςάρων εκατομμυρίων  και   ενενιντα οκτώ χιλιάδων και εκατόν δζκα εννζα ευρώ 

(4.098.119,00 €) και κα αφορά ςτισ ακόλουκεσ δαπάνεσ Άμεςου Κόςτουσ και Ζμμεςου Κόςτουσ.  

το Άμεςο Κόςτοσ μεταξφ άλλων περιλαμβάνονται: 

 αποηθμιϊςεισ του Κφριου Διδακτικοφ Προςωπικοφ,  

 μιςκοδοςία ςπουδαςτϊν, 

 ζξοδα διαφόρων τρίτων (catering, ταξίδια , διαμονι, διατροφι/ αποηθμιϊςεισ κλπ)  

 δαπάνεσ διερμθνείασ , μεταφράςεων, απομαγνθτοφωνιςεων κλπ. 

ε ότι αφορά τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο εξωτερικό το κόςτοσ τθσ  επθρεάηεται από οριςμζνουσ 

ςυγκυριακοφσ παράγοντεσ όπωσ θ περίοδοσ τθσ επίςκεψθσ, οι τιμζσ των ειςιτθρίων και των 

ξενοδοχείων κακϊσ και θ ζγκαιρθ προετοιμαςία τθσ επίςκεψθσ και ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων 

ςπουδαςτϊν, εκπαιδευτϊν και ςυνοδϊν γραμματειακισ υποςτιριξθσ. 

Οι επιλζξιμεσ άμεςεσ δαπάνεσ επί των οποίων προςδιορίηονται (κατ’ αποκοπι) οι ζμμεςεσ κακϊσ και 

οι κατθγορίεσ των επιλζξιμων ζμμεςων δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτο ποςοςτό του  6% για κατ’ 

αποκοπι διλωςθ προςδιορίηονται ςτο Παράρτθμα Εϋ τθσ Τ.Α 44845./ΕΤΘΤ 913/22-10-2012. 

Παραδοτζα του ΠΕ1 κα αποτελζςουν: 

ΠΕ1.Π1 - Αποτελζςματα του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ 

ΠΕ1.Π2 -  Αποδεικτικά Φοίτθςθσ   
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ΠΕ1.Π3 - Αποδεικτικά πρακτικισ άςκθςθσ  

ΠΕ1.Π4 – Πίνακασ τοποκζτθςθσ αποφοίτων 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΙΑ: ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ-ΔΙΑΤΜΕΙΑ-ΑΟΘΤΩΣΡΞΘΟΕΥ-ΜΡΥΦΡΥ-ΔΕΙΜΦΕΥ 

Α/Α 

ΣΕ ΦΙΦΝΡΥ Σ.Ε. ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ 

ΑΟΘΤΩΣΡΞΘ

ΟΕΥ (Α/Ξ) ΜΡΥΦΡΥ 

ΔΙΑΤΜΕΙ

Α 

 

ΔΕΙΜΦΕΥ 

 

ΣΕ1 

 

 

 

Προειςαγωγι
κι 
Εκπαίδευςθ 
τθσ ΚΣϋ 
ειράσ- 

ΠΕ1.Π1 - 
Αποτελζςματα του 
ειςαγωγικοφ 
διαγωνιςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/Α 

4.098.119,00,00 

1-2-2018 

ζωσ 

1-6-2020 

T4638: Αρικμόσ 
ςτελεχϊν που 
παρακολουκεί 
προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ: 

100 ςπουδαςτζσ,  

 

Φ4614: Αρικμόσ 
ςτελεχϊν 
ταχείασ εξζλιξθσ 
για τθν 
υποβοικθςθ 
των 
μεταρρυκμίςεων 
που 
καταρτίςτθκαν 
και 
τοποκετικθκαν 
ςε κζςεισ του 
Δθμόςιου 
Σομζα: 100 
Απόφοιτοι 

 

C005: Αρικμόσ 
δθμοςίων 
υπαλλιλων ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ 
και 
επιμόρφωςθσ: 
αρικμόσ 100 

ΠΕ1.Π2 - Αποδεικτικά 
Φοίτθςθσ   

 

ΠΕ1.Π4 – Αποδεικτικά 
πρακτικισ άςκθςθσ 

ΠΕ1.Π3 Πίνακασ 

τοποκζτθςθσ 

αποφοίτων 

 

 

ΥΧΟΡΝΡ    4.098.119,00   
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ΣΕ2: Σροειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΜZ’ εκπ. ςειράσ  

τθν ΚΗ’  εκπαιδευτικι ςειρά εκτιμάται ότι κα ειςαχκοφν 80 ςπουδαςτζσ. Ο αρικμόσ ενδζχεται να 

αυξθκεί  εφόςον υπάρξουν ςπουδαςτζσ προθγοφμενθσ εκπαιδευτικισ ςειράσ που δεν ολοκλιρωςαν 

τθν φοίτθςθ. 

Θ υλοποίθςθ τθσ ΚΗϋ  εκπαιδευτικισ  ςειράσ κα ζχει ςυνολικι διάρκεια 21 μινεσ με εκτιμϊμενθ 

ημερομηνία ζναρξης την 1
η
-9-2019 , ενϊ για τθν  προετοιμαςία, τθν διενζργεια  και τθν ζκδοςθ των 

αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα απαιτθκοφν  περίπου 8 μινεσ με εκτιμώμενη ημερομηνία 

ζναρξης την 1
η
 -3-2019  (1

θ
 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 8  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 Υπουδών, 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. 
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Θ Ειδικι Φάςθ Υπουδών 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 ΔΔ υφιςτάμενα τμιματα δφνανται να καταργθκοφν και νζα να δθμιουργθκοφν - κακϊσ 

και  τον  ςκοπό λειτουργίασ τουσ ωσ εξισ: 

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 
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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: 

 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)..  
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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 είκοςι πζντε χιλιάδων τετρακοςίων δζκα ευρϊ και ογδόντα 

λεπτϊν (3.325.410,80 €) και κα αφορά ςτισ ακόλουκεσ δαπάνεσ Άμεςου Κόςτουσ και Ζμμεςου 

Κόςτουσ.  

το Άμεςο Κόςτοσ μεταξφ άλλων περιλαμβάνονται: 

 αποηθμιϊςεισ του Κφριου Διδακτικοφ Προςωπικοφ,  

 μιςκοδοςία ςπουδαςτϊν, 

 ζξοδα διαφόρων τρίτων (catering, ταξίδια , διαμονι, διατροφι/ αποηθμιϊςεισ κλπ)  

ε ότι αφορά τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ το κόςτοσ τθσ, επθρεάηεται από οριςμζνουσ ςυγκυριακοφσ 

παράγοντεσ όπωσ από τθν περίοδο τθσ επίςκεψθσ, τισ τιμζσ των ειςιτιριων και των ξενοδοχείων 

κακϊσ και από τθν ζγκαιρθ προετοιμαςία τθσ επίςκεψθσ και τον αρικμό των ςυμμετεχόντων 

ςπουδαςτϊν, εκπαιδευτϊν και ςυνοδϊν γραμματειακισ υποςτιριξθσ. 

Οι επιλζξιμεσ άμεςεσ δαπάνεσ επί των οποίων προςδιορίηονται (κατ’ αποκοπι) οι ζμμεςεσ κακϊσ και 

οι κατθγορίεσ των επιλζξιμων ζμμεςων δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτο ποςοςτό του  6% για κατ’ 

αποκοπι διλωςθ προςδιορίηονται ςτο Παράρτθμα Εϋ τθσ Τ.Α 44845. 

Παραδοτζα του ΠΕ2 κα αποτελζςουν: 

ΠΕ2.Π1 - Αποτελζςματα του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ 

ΠΕ2.Π2 -  Αποδεικτικά Φοίτθςθσ   

ΠΕ2.Π3 - Αποδεικτικά πρακτικισ άςκθςθσ  

ΠΕ2.Π4 – Πίνακασ τοποκζτθςθσ αποφοίτων 
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ΣΙΟΑΜΑΥ ΙΒ: ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ-ΔΙΑΤΜΕΙΑ-ΑΟΘΤΩΣΡΞΘΟΕΥ-ΜΡΥΦΡΥ-ΔΕΙΜΦΕΥ 

Α/Α 

ΣΕ ΦΙΦΝΡΥ Σ.Ε. ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ 

ΑΟΘΤΩΣΡΞΘ

ΟΕΥ (Α/Ξ) ΜΡΥΦΡΥ 

ΔΙΑΤΜΕΙ

Α 

 

ΔΕΙΜΦΕΥ 

 

ΣΕ2 

 

 

 

Προειςαγωγι
κι 
Εκπαίδευςθ 
τθσ ΚΗϋ 
ειράσ 

ΠΕ2.Π1 - 
Αποτελζςματα του 
ειςαγωγικοφ 
διαγωνιςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/Α 

3.325.410,80  

1-3-2019 

ζωσ 

1-8-2021 

T4638: Αρικμόσ 
ςτελεχϊν που 
παρακολουκεί 
προγράμματα 
ταχείασ εξζλιξθσ: 

80 Απόφοιτοι,  

 

Φ4614: Αρικμόσ 
ςτελεχϊν 
ταχείασ εξζλιξθσ 
για τθν 
υποβοικθςθ 
των 
μεταρρυκμίςεων 
που 
καταρτίςτθκαν 
και 
τοποκετικθκαν 
ςε κζςεισ του 
Δθμόςιου 
Σομζα: 80 
Απόφοιτοι 

 

C005: Αρικμόσ 
δθμοςίων 
υπαλλιλων ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ 
και 
επιμόρφωςθσ: 
αρικμόσ 80 

ΠΕ2.Π2 - Αποδεικτικά 
Φοίτθςθσ   

 

ΠΕ2.Π4 – Αποδεικτικά 
πρακτικισ άςκθςθσ 

ΠΕ2.Π3 Πίνακασ 

τοποκζτθςθσ 

αποφοίτων 

 

 

ΥΧΟΡΝΡ    3.325.410,80   

 

ΣΕ3: Σροειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΜΘ΄ εκπ.ςειράσ  

τθν ΚΘϋ εκπαιδευτικι ςειρά εκτιμάται ότι κα ειςαχκοφν 60  ςπουδαςτζσ. Ο αρικμόσ ενδζχεται να 

αυξθκεί  εφόςον υπάρξουν ςπουδαςτζσ προθγοφμενθσ εκπαιδευτικισ ςειράσ που δεν ολοκλιρωςαν 

τθν φοίτθςθ. 
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Θ υλοποίθςθ τθσ ΚΘϋ εκπαιδευτικισ  ςειράσ κα ζχει ςυνολικι διάρκεια 21  μινεσ με εκτιμώμενη 

ημερομηνία ζναρξης την 1
η
-9-2020 (ςθμειϊνεται ότι θ θμερομθνία ζναρξθσ ενδζχεται να 

διαφοροποιθκεί), ενϊ για τθν  προετοιμαςία, τθν διενζργεια  και τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων 

του διαγωνιςμοφ  κα απαιτθκοφν  περίπου 8  μινεσ με εκτιμώμενη ημερομηνία της 1
ης

 συνεδρίασης 

της Κ.Ε.Ε.  την 1
η
-3-2020. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ΚΘ’ 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. 

- Yλοποίθςθ  προγράμματοσ ςπουδϊν, ζτςι όπωσ κάκε φορά περιγράφεται ςτο Πρόγραμμα ςπουδϊν 

και εγκρίνεται από το Δ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (βλ. Μεκοδολογία Τλοποίθςθσ πράξθσ ). 

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 Υπουδών, 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 Υπουδών 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 
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ανάγκεσ τθσ ΔΔ υφιςτάμενα τμιματα δφνανται να καταργθκοφν και νζα να δθμιουργθκοφν - κακϊσ 

και  τον  ςκοπό λειτουργίασ τουσ ωσ εξισ: 

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 
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επιςτθμονικι, όςο και τθν επαγγελματικι-ςυμπεριφορικι ςκευι γνϊςεων και δεξιοτιτων του. 

Μζροσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί ςε φορείσ του εξωτερικοφ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 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.υσ ωσ εξισ: 

 

ΑΔΑ: 6ΠΗΩ4691Φ0-2ΟΑ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

 

 

21 

Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ΜΘ’ εκπαιδευτικισ ςειράσ  εκτιμάται ότι κα ανζλκει  ςτο ποςό 

των δφο εκατομμυρίων και πεντακοςίων πενιντα δφο επτακοςίων πενιντα επτά ευρώ και εξιντα 

λεπτών (2.552.757,60 €) και κα αφορά δαπάνεσ Άμεςου Κόςτουσ και Ζμμεςου Κόςτουσ.  

το Άμεςο Κόςτοσ μεταξφ άλλων περιλαμβάνονται: 

 αποηθμιϊςεισ του Κφριου Διδακτικοφ Προςωπικοφ,  

 μιςκοδοςία ςπουδαςτϊν, 

 ζξοδα διαφόρων τρίτων (catering, ταξίδια , διαμονι, διατροφι/ αποηθμιϊςεισ κλπ)  

 

ε ότι αφορά τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ το κόςτοσ τθσ, επθρεάηεται από οριςμζνουσ ςυγκυριακοφσ 

παράγοντεσ όπωσ από τθν περίοδο τθσ επίςκεψθσ, τισ τιμζσ των ειςιτιριων και των ξενοδοχείων 

κακϊσ και από τθν ζγκαιρθ προετοιμαςία τθσ επίςκεψθσ και τον αρικμό των ςυμμετεχόντων 

ςπουδαςτϊν, εκπαιδευτϊν και ςυνοδϊν γραμματειακισ υποςτιριξθσ. 

Οι επιλζξιμεσ άμεςεσ δαπάνεσ επί των οποίων προςδιορίηονται (κατ’ αποκοπι) οι ζμμεςεσ κακϊσ και 

οι κατθγορίεσ των επιλζξιμων ζμμεςων δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτο ποςοςτό του  6% για κατ’ 

αποκοπι διλωςθ προςδιορίηονται ςτο Παράρτθμα Εϋ τθσ Τ.Α 44845. 

Παραδοτζα του ΠΕ3 κα αποτελζςουν: 

ΠΕ3.Π1 - Αποτελζςματα του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ 

ΠΕ3.Π2 -  Αποδεικτικά Φοίτθςθσ   

ΠΕ3.Π3 - Αποδεικτικά πρακτικισ άςκθςθσ  

ΠΕ3.Π4 – Πίνακασ τοποκζτθςθσ αποφοίτων 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΠΗΩ4691Φ0-2ΟΑ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

 

 

22 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΙΓ: ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ-ΔΙΑΤΜΕΙΑ-ΑΟΘΤΩΣΡΞΘΟΕΥ-ΜΡΥΦΡΥ-ΔΕΙΜΦΕΥ 

Α/Α 

ΣΕ ΦΙΦΝΡΥ Σ.Ε. ΣΑΤΑΔΡΦΕΑ 

ΑΟΘΤΩΣΡ

ΞΘΟΕΥ 

(Α/Ξ) ΜΡΥΦΡΥ ΔΙΑΤΜΕΙΑ 

 

ΔΕΙΜΦΕΥ 

 

ΣΕ3 

 

 

 

Προειςαγωγικ
ι Εκπαίδευςθ 
τθσ ΚΘϋειράσ 

ΠΕ3.Π1 - 

Αποτελζςματα του 

ειςαγωγικοφ 

διαγωνιςμοφ 

 

Δ/Α 
2.552.757,60 

1-4-2020  

ζωσ  

1-9-2022 

T4638: Αρικμόσ 
ςτελεχϊν που 
παρακολουκεί 
προγράμματα ταχείασ 
εξζλιξθσ: : 

60 ςπουδαςτζσ ,  

 

Φ4614: Αρικμόσ 
ςτελεχϊν ταχείασ 
εξζλιξθσ για τθν 
υποβοικθςθ των 
μεταρρυκμίςεων που 
καταρτίςτθκαν και 
τοποκετικθκαν ςε 
κζςεισ του Δθμόςιου 
Σομζα:: 

60 Απόφοιτοι 

 

C005: Αρικμόσ 
δθμοςίων 
υπαλλιλων ςε 
προγράμματα 
κατάρτιςθσ και 
επιμόρφωςθσ: 
αρικμόσ 60 

ΠΕ3.Π2 -  

Αποδεικτικά 

Φοίτθςθσ   

ΠΕ3.Π3 - 

Αποδεικτικά 

πρακτικισ άςκθςθσ  

ΠΕ3.Π4 – Πίνακασ 

τοποκζτθςθσ 

αποφοίτων 

ΥΧΟΡΝΡ    2.552.757,60   

 

 

Β.  ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΡΧ ΧΣΡΕΤΓΡΧ – ΥΧΘΞΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΧΣΡΕΤΓΡΧ 

 

Σο Τποζργο 1 «ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΣΤΡΕΙΥΑΓΩΓΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΜΥΦ’,  ΜΗ’ και ΜΘ’ ΥΕΙΤΑΥ»  κα 

υλοποιθκεί με ίδια μζςα και όπωσ προαναφζρκθκε, διαρκρϊνεται ςτισ 3 κάτωκι ενότθτεσ: 

ΠΕ1: Προειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΚΣ’ ςειράσ 

ΠΕ2: Προειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΚΗϋ ςειράσ 

ΠΕ3: Προειςαγωγικι Εκπαίδευςθ τθσ ΚΘ’ ςειράσ 
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ε ότι αφορά τθν υλοποίθςθ του υποζργου 1 ςθμειϊνουμε τα ακόλουκα: 

 

1. Ειςαγωγι ςπουδαςτών 

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 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. 

Ειδικότερα, θ ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν κάκε εκπαιδευτικισ  ςειράσ διενεργείται  ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ: 

α) των άρκρων 1, 5, 15, 15α, 17, 18, 19, 20, 21 και 24 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/14.3.2007), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

β) του άρκρου 6  του Ν. 3863/15.07.2010 «Νζο Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, 

ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ΦΕΚ 115/Α/2010) 

γ) Σισ 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 Ε..Δ.Δ.».  (ΦΕΚ 372/Β/26.3.2002 και ΦΕΚ 

436/Β/11.4.2003) 

δ) Σο Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/31-10-2014) «Ρυκμίςεισ κεμάτων ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ 

Ε..Δ.Δ.Α.» 
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ε) Σο Ν.4325 /2015 (ΦΕΚ 47Α/11-5-2015) «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ διοίκθςθσ – καταπολζμθςθ 

γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ»  

ςτ) Σθν Τ.Α Αρικ. ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α/Φ. 8/2/οικ 21909  : «Κακοριςμόσ τμθμάτων εξειδίκευςθσ τθσ 

Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε..Δ.Δ.Α.). (ΦΕΚ 1456Β/10-7-2015)», ςτο 

οποίο  θ ςφςταςθ Σμθμάτων Εξειδίκευςθσ ςτθν Ε..Δ.Δ.Α. κακορίηονται ωσ εξισ: Σμιμα Γενικισ 

Διοίκθςθσ, Σμιμα Αναπτυξιακϊν Περιφερειακϊν Πολιτικϊν, Σμιμα Διοίκθςθσ Τπθρεςιϊν Τγείασ και 

Κοινωνικισ Φροντίδασ, Σμιμα Εμπορικϊν – Οικονομικϊν Τποκζςεων, Σμιμα Διεκνϊν και 

Ευρωπαϊκϊν Τποκζςεων. 

η) Σθν Τ.Α  Αρικ. ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α/Φ.8/3/26096 : «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςτθν Εκνικι 

χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε..Δ.Δ.Α.) και κατανομι αυτϊν ςτα τμιματα 

εξειδίκευςθσ» (ΦΕΚ 1717Β/17-8-2015) 

θ) Θ τοποκζτθςθ των αποφοίτων ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ γίνεται κατόπιν διλωςθσ προτίμθςισ 

τουσ με κριτιριο τθ ςειρά αποφοίτθςισ τουσ, όπωσ αυτι προκφπτει από τθ γενικι βακμολογία που 

ςυγκζντρωςαν κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ τουσ ςτθν Ε..Δ.Δ.Α. 

 

2. Σρόγραμμα Υπουδών 

  

Σο Πρόγραμμα πουδϊν τθσ Ε..Δ.Δ.Α ςχεδιάηεται από τουσ Τπεφκυνουσ πουδϊν και Ζρευνασ ςε 

ςυνεργαςία με το Διευκυντι τθσ Ε..Δ.Δ.Α και εγκρίνεται με απόφαςθ του Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, μετά 

από γνωμοδότθςθ του Επιςτθμονικοφ − Εκπαιδευτικοφ υμβουλίου. (Π.Δ.1/2008(ΦΕΚ 1
Α
/7-1-2008 

και Π.Δ 57/2007 (ΦΕΚ 59
Α
/14-3-2007). 

Για τθ δθμιουργία του λαμβάνονται υπόψθ οι ζρευνεσ ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν που 

πραγματοποιεί θ Ε..Δ.Δ.Α, τυχόν μελζτεσ που εκπονοφνται από ομάδεσ εργαςίασ, κακϊσ και οι 

αξιολογιςεισ των προθγοφμενων προγραμμάτων ςπουδϊν τόςο από τουσ εκπαιδευόμενουσ όςο και 

από τουσ εκπαιδευτζσ. 

το παρόν τεχνικό δελτίο πράξθσ , ζχει προβλεφκεί ςτα πλαίςια του υποζργου με α/α 2  θ εκπόνθςθ 

μελζτθσ που κα αφορά τθν  αναμόρφωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν και κα δϊςει τισ 

κατευκφνςεισ για τθν ςυγγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τα νζα μακιματα που κα 

προβλζπονται ι για τθν επικαιροποίθςθ  του εκπαιδευτικοφ υλικοφ μακθμάτων που κα 

ςυμπεριλθφκοφν από το πρόγραμμα παλαιότερων εκπαιδευτικϊν ςειρϊν. 
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το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Ε..Δ.Δ.Α είναι δυνατό να ςυνιςτϊνται με απόφαςθ του Προζδρου του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α ομάδεσ εργαςίασ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν και πρόςωπα εγνωςμζνου επιςτθμονικοφ 

κφρουσ από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, με αντικείμενο τον προςδιοριςμό 

των γενικϊν κατευκυντιριων αρχϊν, των ςυγκεκριμζνων γνωςτικϊν αντικειμζνων και κάκε άλλθσ 

λεπτομζρειασ του Προγράμματοσ πουδϊν, όπωσ επίςθσ τθν εκπόνθςθ και ςυγγραφι εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ για τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Σο Πρόγραμμα πουδϊν περιζχει τουσ τίτλουσ, τθ διδακτζα φλθ και το ςφνολο των εβδομαδιαίων 

ωρϊν διδαςκαλίασ των μακθμάτων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων ανά Φάςθ πουδϊν, όπωσ επίςθσ 

δφναται να προβλζπει και άλλου είδουσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ (εργαςίεσ, διαλζξεισ, 

θμερίδεσ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, πρακτικι εκπαίδευςθ). 

Σο Πρόγραμμα πουδϊν τθσ Ε..Δ.Δ.Α αναρτάται ςτο δικτυακό τόπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

3. Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Απόφαςθσ Χλοποίθςθσ με Κδια Ξζςα 

φμφωνα με : 

1. Ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Αϋ/08.08.2016). 

2. Ο Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 

και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 68/Αϋ/20.03.2007). 

3. Ο Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Αϋ/13.07.2010). 

4. Ο Ν. 4013/2011 «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 204/Αϋ/15.09.2011). 

5. Ο Ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι 

εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ 

ςτρατθγικισ 2012 - 2015» (ΦΕΚ 226/Αϋ/27.10.2011), και ειδικότερα το άρκρο 26 

«υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ». 

6. Ο N. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/Αϋ/26.03.2014) και ειδικότερα το άρκρο 1 

«Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων αντιγράφων εγγράφων».  
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7. Ο N. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

45/Αϋ/09.03.1999) και ειδικότερα το άρκρο 7 «Αμερολθψία των διοικθτικϊν οργάνων» και, 

όςον αφορά ςτα ςυλλογικά όργανα τθσ διοίκθςθσ, τα άρκρα 13 «υγκρότθςθ», 14 «φνκεςθ 

- υνεδριάςεισ - Λειτουργία» και 15 «Αποφάςεισ». 

8. Ο Ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.)» (ΦΕΚ 

248/Αϋ/07.11.2000) και ειδικότερα το άρκρο 21 «υντελεςτζσ.  Τπολογιςμόσ του φόρου». 

9. Ο Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (ΦΕΚ 107/Αϋ/09.05.2013) και ειδικότερα οι διατάξεισ τθσ Παραγράφου Ηϋ 

«Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 

για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

10. Ο Ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Αϋ/23.07.2013) και 

ειδικότερα το άρκρο 64 «υντελεςτζσ παρακράτθςθσ φόρου». 

11. Ο Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Αϋ/28.06.2014). 

12. Ο Ν. 3844/2010 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2006/123 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ ςτθν εςωτερικι 

αγορά και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 63/Αϋ/03.05.2010) και ειδικότερα το άρκρο 24 «Αςφάλιςθ 

επαγγελματικισ ευκφνθσ και εγγυιςεισ». 

13. Σο Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

204/Αϋ/19.07.1974). 

 

 

Επιλογι διδακτικοφ προςωπικοφ 

Σο διδακτικό προςωπικό που αξιοποιείται ςτα μακιματα τθσ κοινισ φάςθσ, του α’ κφκλου και του 

βϋκφκλου τθσ ειδικισ φάςθσ, κακϊσ και των τελικϊν εργαςιϊν, επιλζγεται από το μθτρϊο του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α με διαδικαςίεσ και κριτιρια που κακορίηονται με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ χολισ και θ 

ςχετικι ανάκεςθ κακθκόντων διδαςκαλίασ δθμοςιοποιείται.  

Σο διδακτικό προςωπικό τθσ Ε..Δ.Δ.Α. επιλζγεται μεταξφ των μελϊν του Μθτρϊου Κφριου 

Διδακτικοφ Προςωπικοφ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, ςτο οποίο περιλαμβάνονται ςτελζχθ υψθλοφ εκπαιδευτικοφ 

κφρουσ και τεχνογνωςίασ και για το οποίο ζχει ιδθ ξεκινιςει διαδικαςία ςταδιακισ αναβάκμιςθσ. 
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Οι προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτο Μθτρϊου του ΚΔΠ , κακϊσ και θ λειτουργία του , ορίηονται ςτθν 

απόφαςθ 4163/22-12-2016 (ΦΕΚ 4489Β/30-12-2016) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν 

απόφαςθ 4207/14-6-2017 (ΦΕΚ 2227 Β/ 29-6-2017)  

 

4. Ρμάδα Ζργου 

φμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του  Π.Δ 1/2008 (ΦΕΚ 1
Α
/7-1-2008) «Οργανιςμόσ του Εκνικοφ 

Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ» , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, οι αρμοδιότθτεσ  

προετοιμαςίασ και διεξαγωγισ του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ,  κακϊσ και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, αςκοφνται από τα ςτελζχθ των τμθμάτων: 

1. Σμιμα υντονιςμοφ Διοικθτικοφ και Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

2. Σμιμα Διοικθτικισ και Εκπαιδευτικισ Τποςτιριξθσ 

και τα οποία είναι επιφορτιςμζνα με αρμοδιότθτεσ υποςτιριξθσ και υλοποίθςθσ του Τποζργου ςε 

ςυνεργαςία με τον Τπεφκυνο Ζργου κακϊσ και τουσ υπευκφνουσ ςπουδϊν και ζρευνασ τθσ χολισ. 

υνθμμζνα,  ςασ υποβάλω πίνακα με τουσ υπαλλιλουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α που είτε είναι τοποκετθμζνοι 

με απόφαςθ Προζδρου ςτισ μονάδεσ τθσ Ε..Δ.Δ.Α , είτε ςτισ υποςτθρικτικζσ μονάδεσ του 

Οργανιςμοφ και ςυμπλθρωματικά το υπϋαρικ. 90/10-1-2017 ζγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α με τα αναλυτικά 

ςτοιχεία των υπαλλιλων τθσ Ε..Δ.Δ.Α. όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Οι τοποκετιςεισ των υπαλλιλων ςτα τμιματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α διενεργοφνται με απόφαςθ τθσ 

Προζδρου , θ οποία δφναται να τροποποιθκεί .  

 

5. Υφμβαςθ πνευματικών δικαιωμάτων  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α με τον υνεταιριςμό Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ με τθν επωνυμία “Οργανιςμόσ 

υλλογικισ Διαχείριςθσ Ζργων του Λόγου υν. Πε.” (ΟΔΕΛ), ζχουν υπογράψει ςφμβαςθ 

ςφμφωνα με τθν οποία χορθγοφνται οι εξισ άδειεσ και δικαιϊματα:  

 τθν μθ αποκλειςτικι άδεια για τθν αναπαραγωγι με φωτοτυπίεσ, τμθμάτων ζργων 

του λόγου, ι ςυντόμων ζργων του λόγου (κεφάλαια βιβλίων ή άρθρα) Ελλινων ι 

αλλοδαπϊν δθμιουργϊν, από ελλθνικά ι ξζνα βιβλία, τισ οποίεσ φωτοτυπίεσ, το 

ΕΚΔΔΑ κα διανζμει ςτουσ ςπουδαςτζσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

(Ε..Δ.Δ.Α.) και Αυτοδιοίκθςθσ ςτο διδακτικό προςωπικό. Ρθτά ςυμφωνείται ότι θ 

υλοποίθςθ των ωσ άνω μορφϊν αναπαραγωγισ δφναται να ανατίκεται από το 
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ΕΚΔΔΑ ςε τρίτουσ, ενεργοφντεσ για λογαριαςμό του. Σο ΕΚΔΔΑ ςτθν τελευταία αυτι 

περίπτωςθ ευκφνεται εισ από κοινοφ και εισ ολόκλθρον με τουσ τρίτουσ, ωσ προσ 

τθν υποχρζωςθ τθσ πιςτισ τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ.  

 τθν μθ αποκλειςτικι άδεια για ψθφιοποίθςθ, αποκικευςθ και προβολι μζςω 

κλειςτοφ θλεκτρονικοφ δικτφου προσ όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ ςπουδαςτζσ τθσ 

Ε..Δ.Δ.Α. και το διδακτικό προςωπικό, με χριςθ προςωπικοφ κωδικοφ, ωσ και για 

εκτφπωςθ τμθμάτων ζργων του λόγου/επιςτιμθσ, ι ςυντόμων ζργων του 

λόγου/επιςτιμθσ (άρκρα) Ελλινων ι αλλοδαπϊν δθμιουργϊν, από Ελλθνικά ι 

ξζνα βιβλία.  

Επιπλζον απαγορεφεται θ μεταφορά και αποκικευςθ ςε άλλο δίκτυο από αυτό για το οποίο 

χορθγείται θ άδεια αναπαραγωγισ. Επιτρζπεται θ καταφόρτωςθ ςε ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφν οι 

ίδιοι οι ςπουδαςτζσ και το διδακτικό προςωπικό, κακϊσ και θ εκτφπωςθ του υλικοφ για ιδιωτικι  

χριςθ από αυτοφσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςτα ςχετικά αρχικά αρχεία, που κα αποκθκευκοφν, κα 

υπάρχει υδατογράφθμα (αράχνθ).  

 

 

ΑΤΘΤΡ 3: Σροχπολογιςμόσ δαπανών 

Ο προχπολογιςμόσ για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω ενεργειϊν του υποζργου μζχρι τθν ολοκλιρωςι 

τουσ, εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςτο ςυνολικό πόςο των 10.230.060,00 ευρώ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) και θ χρθματοδότθςθ κα διενεργθκεί από  τθν  ΑΕ Ε4151 ςτθν 

οποία ζχει ενταχκεί το ζργο «ΔΤΑΥΕΙΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΥΦΕΝΕΧΩΟ ΦΑΧΕΙΑΥ ΕΠΕΝΙΠΘΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ 

ΦΡΧ ΔΘΞΡΥΙΡΧ ΦΡΞΕΑ-Β΄ΦΑΥΘ» και κωδ. ΡΣΥ  5010844  του Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου 

Σομζα», με ενάρικμο  κωδικό   2018Ε41510000 

Θ κατανομι των δαπανϊν ανά κατθγορία δαπάνθσ αποτυπϊνεται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν
1
: 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ 4: ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΔΑΣΑΟΘΥ ΣΤΑΠΘΥ ΑΟΑ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΔΑΣΑΟΘΥ( όπωσ Φμιμα Η-

ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΙΜΡ ΥΧΕΔΙΡ ΦΡΧ ΦΔΣ) 

ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΔΑΣΑΟΘΥ ΣΤΑΠΘΥ ΑΟΑ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΔΑΣΑΟΘΥ 

                                                           
1 Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαιπζνύλ νη άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο θαη λα πεξηγξαθνύλ ηα είδε θαη νη 

θαηεγνξίεο απηώλ, καδί κε ηα πξνϋπνινγηδόκελα πνζά αλά είδνο ή θαηεγνξία. Σε πεξίπηωζε πνπ πεξηιακβάλνληαη 

έκκεζεο δαπάλεο όπωο θαζνξίδνληαη από ηελ πξόζθιεζε, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη θαη ε κεζνδνινγία επηκεξηζκνύ 

θαη ην ζύζηεκα παξαθνινύζεζήο ηνπο. Η αλάιπζε ηωλ δαπαλώλ πξέπεη λα γίλεη κε ηελ ζπκπιήξωζε ηωλ αθόινπζωλ 

πηλάθωλ 
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1. ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΣΘΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
2. ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΔΘΜΟΙΑ 
ΔΑΠΑΝΘ 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜ
Θ 
ΔΘΜΟΙΑ 
ΔΑΠΑΝΘ 

4. ΜΘ ΕΠΙΛΕΞΙΜΘ 
ΔΘΜΟΙΑ 
ΔΑΠΑΝΘ 

5. ΑΙΣΙΟΛΟ
ΓΘΘ 
ΜΘ 
ΕΠΙΛΕΞ
ΙΜΟΣΘ
ΣΑ 

Α
. Δ

Α
Σ

Α
Ο

ΕΥ
 Β

Α
ΥΕ

Ι Σ
Α

Τ
Α

ΥΦ
Α

ΦΙ
Μ

Ω
Ο

 

Α1. ΆΜΕΕ 
ΔΑΠΑΝΕ Βάςει 
παραςτατικϊν 

i. Πο
ςό 
χωρίσ 
ΦΠΑ 

 

9.651.813,11€ 

 

   

ii. Φ
ΠΑ 

0,00 € 
   

Α.2 . ΕΜΜΕΕ 
ΔΑΠΑΝΕ Βάςει 
παραςτατικϊν  

i. Ποςό 
χωρίσ ΦΠΑ 

 

 
   

ii.  ΦΠΑ     

ΥΧΟΡΝΡ ΔΑΣΑΟΩΟ  ΞΕ 
ΣΑΤΑΥΦΑΦΙΜΑ 

9.412.405,00 € 

 

   

Β
. Δ

Α
Σ

Α
Ο

ΕΥ
 Β

Α
ΥΕ

Ι Α
Σ

Ν
Ρ

Σ
Ρ

ΙΘ
Ξ

ΕΟ
Ρ

Χ
 Μ

Ρ
ΥΦ

Ρ
Χ

Υ 
 

Β.1.ΔΑΠΑΝΕ βάςει τυποποιθμζνθσ 
κλίμακασ κόςτουσ ανά μονάδα 

    

Β2. ΔΑΠΑΝΕ βάςει κατ’ αποκοπι 
ποςοφ (Lump Sum) 

 
   

Β.3. ΔΑΠΑΝΕ βάςει ποςοςτοφ (%) 
επί των άμεςων επιλζξιμων 
δαπανϊν προςωπικοφ  

 
   

Β.4. ΕΜΜΕΕ ΔΑΠΑΝΕ βάςει 
ποςοςτοφ (%) επί των άμεςων 
επιλζξιμων δαπανϊν τθσ 
πράξθσ ι επί των άμεςων 
επιλζξιμων δαπανϊν 
προςωπικοφ  

563.882,40 
   

ΥΧΟΡΝΡ ΔΑΣΑΟΩΟ ΒΑΥΕΙ 
ΑΣΝΡΣΡΙΘΞΕΟΡΧ ΜΡΥΦΡΧΥ 

    

6. ΥΧΟΡΝΑ  9.976.287,40    

 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ 5:  : ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΔΑΣΑΟΘΥ ΣΤΑΠΘΥ ΑΟΑ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΔΑΣΑΟΘΥ 

ΜΑΦΑΟΡΞΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΔΑΣΑΟΘΥ ΧΣΡΕΤΓΡΧ ΑΟΑ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΔΑΣΑΟΘΥ  

1. ΜΑΦΘΓΡΤΙΕΥ ΔΑΣΑΟΩΟ  ΧΣΡΕΤΓΡ 1 

Α.  ΔΑΣΑΟΕΥ ΒΑΥΕΙ ΣΑΤΑΥΦΑΦΙΜΩΟ 

     (ΑΞΕΥΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ)  

 2. υνολικι Δθμόςια Δαπάνθ 

Χωρίσ ΦΠΑ Ποςό ΦΠΑ 

Α.1.  Άμεςεσ δαπάνεσ     

Α.1.1  Άμεςεσ δαπάνεσ προςωπικοφ  Δ/Α   

A.1.2.  Δαπάνεσ Σαξιδιϊν    

A.1.3.  Δαπάνεσ δθμοςιότθτασ    

A.1.4.  Δαπάνεσ υπεργολαβιϊν Δ/Α   
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Α.1.5.  Χρθματοδοτικι ςτιριξθ ςε τρίτουσ 

(π.χ. εκπαιδευτικό επίδομα) 

Δ/Α   

Α.1.6.  Δαπάνεσ για πόρουσ που 

διατίκενται από τρίτουσ, οι οποίοι 

δεν χρθςιμοποιοφνται ςτα κτίρια 

και τισ εγκαταςτάςεισ του 

δικαιοφχου  

Δ/Α   

Α.1.7. Άλλεσ άμεςεσ δαπάνεσ (Ζξοδα 

διαφόρων Σρίτων - (64.98.05), 

Αμοιβζσ εκπαιδευτϊν / ειςθγθτϊν  

(61.00.07/61.01.07), Μιςκοδοςία 

πουδαςτϊν (61.01.08) κλπ) 

9.398.040,00   

      Α.1.8 Άλλεσ άμεςεσ δαπάνεσ 

που δεν παράγουν 

απλοποιθμζνο κόςτοσ    

14.365,00   

ΥΧΟΡΝΡ ΑΞΕΥΩΟ ΔΑΣΑΟΩΟ 9.412.405,00 9.412.405,00  

Υφνολο Υ1: (υποςφνολο άμεςων 

δαπανών εξαιρουμζνων 

των δαπανών (Α4, Α5, 

Α6) 

   

Β. ΔΑΣΑΟΕΥ ΒΑΥΕΙ ΑΣΝΡΣΡΙΘΞΕΟΡΧ 

ΜΡΥΦΡΧΥ 

  

Β1. ΔΑΠΑΝΕ βάςει τυποποιθμζνθσ 

κλίμακασ κόςτουσ ανά μονάδα 

Μοναδιαίο 

Κόςτοσ 

Μονάδα 

Μζτρθςθσ 

Αρικμόσ 

Μονάδων 

2. υνολικι Δθμόςια Δαπάνθ 

(επιλζξιμθ δθμόςια δαπάνθ) 

    

Β2. ΔΑΠΑΝΕ βάςει κατ’ αποκοπι 

ποςοφ (Lump Sum)  

  

Β3. ΔΑΠΑΝΕ βάςει ποςοςτοφ (%) επί 

των άμεςων επιλζξιμων δαπανϊν 

προςωπικοφ (εφαρμόηεται ςε 

πράξεισ ΕΚΣ) 

Ποςοςτό   

≤40%   

Β4. ΕΜΜΕΕ ΔΑΠΑΝΕ βάςει 

ποςοςτοφ (%) επί του ςυνόλου των 

άμεςων επιλζξιμων δαπανϊν ι επί 

των άμεςων επιλζξιμων δαπανϊν 

προςωπικοφ ι βάςθ εγκεκριμζνθσ 

μεκοδολογίασ 

≤15%, ≤25%, 

≤7% 

 563.882,40 

3. ΥΧΟΡΝΑ  Υφνολο: 9.976.287,40  
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ΣΙΟΑΜΑΥ V:  ΑΟΑΝΧΥΘ ΔΑΣΑΟΩΟ ΑΟΑ ΣΕ/ΣΑΤΑΔΡΦΕΡ 

ΣΕ Α.1.1  Άμεςεσ 

δαπάνεσ 

προςωπικοφ 

A.1.2.  

Δαπάνεσ 

Σαξιδιϊν 

Α.1.7.  Άλλεσ άμεςεσ δαπάνεσ (Ζξοδα 

διαφόρων Φρίτων - (64.98.05), Αμοιβζσ 

εκπαιδευτών / ειςθγθτών  

(61.00.07/61.01.07), Ξιςκοδοςία 

Υπουδαςτών (61.01.08) κλπ) 

Α.1.8 Άλλεσ άμεςεσ 

δαπάνεσ που δεν 

παράγουν απλοποιθμζνο 

κόςτοσ    

 Σοςό χωρίσ ΦΣΑ Υφνολο 

ΣΕ1: Σροειςαγωγικι 

Εκπαίδευςθ τθσ ΜΥΦ΄ 

ςειράσ 

  3.860.900,00 5.565,00   

3.866.465,00 

 

 

3.866.465,00 

 

ΣΕ2: Σροειςαγωγικι 

Εκπαίδευςθ τθσ ΜΗ΄- 

ςειράσ 

  3.132.180.00 5.300,00  3.137.480 ,00  3.137.480,00 

ΣΕ3: Σροειςαγωγικι 

Εκπαίδευςθ τθσ ΜΘ΄ 

ςειράσ 

  2.404.960.00 3.500,00  2.408.460,00 2.408.460,00 

ΥΧΟΡΝΡ ΑΞΕΥΩΟ 

ΔΑΣΑΟΩΟ 

      9.412.405,00 9.412.405,00 

ΕΞΞΕΥΕΥ ΔΑΣΑΟΕΥ: 6% 

επί του ςυνόλου των Α/Ξ 

      563.882,40  
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ΑΤΘΤΡ 4:Χρονικι διάρκεια Χποζργου 

Θ υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του υποζργου ζχει εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζναρξθσ τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 1
θσ

  ςυνεδρίαςθσ τθσ Κ.Ε.Ε για τθν ΚΣϋ εκπ. ςειρά ιτοι τθν 1
θ
 /02/2018 και 

εκτιμϊμενθ θμερομθνία λιξθσ τθν θμερομθνία διοριςμοφ του τελευταίου αποφοιτιςαντοσ τθσ ΚΘϋ 

εκπ. ςειράσ ιτοι τθν 31
θ
/8/2022. 

Σο οικονομικό αντικείμενο του υποζργου (θμερομθνία λιξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν) λιγει τθν  

31/12/2022. 

 

ΑΤΘΤΡ 5: Σαρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ Χποζργου 

Δεδομζνου του φυςικοφ αντικειμζνου του Τποζργου «ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ ΣΤΡΕΙΥΑΓΩΓΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ 

ΦΩΟ ΜΥΦ΄, ΜΗ΄, ΜΘ΄ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΕΙΤΩΟ» τθσ Πράξθσ με τίτλο  «ΔΤΑΥΕΙΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΥΦΕΝΕΧΩΟ 

ΦΑΧΕΙΑΥ ΕΠΕΝΙΠΘΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΥΙΡΧ ΦΡΞΕΑ-Β΄ΦΑΥΘ» και κωδ. ΟΠ  5010844  του 

Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Σομζα» από το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και παραδοτζα τθσ οποίασ αποτελοφν τα κάτωκι: 

- Αποτελζςματα του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ 

- Αποδεικτικά Φοίτθςθσ   

- Αποδεικτικά πρακτικισ άςκθςθσ  

– Πίνακασ τοποκζτθςθσ αποφοίτων 

θ ποςοτικι και ποιοτικι  παραλαβι /πιςτοποίθςθ των παραδοτζων για κάκε διακριτι εκπαιδευτικι 

ςειρά, πραγματοποιείται από τθν Διευκφντρια τθσ Ε..Δ.Δ.Α . 

θμειϊνεται ότι, με τον διοριςμό του τελευταίου αποφοιτιςαντοσ τθσ ΚΘϋεκπ. ςειράσ κα υποβλθκεί  

ςτθν ΕΤΔ πρωτόκολλο ολοκλιρωςθσ/απολογιςμοφ του υποζργου. 

ε ότι αφορά τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ/όργανα για τθν παρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ/παραλαβι 

του φυςικοφ αντικειμζνου, τθν οικονομικι διαχείριςθ κλπ, ςθμειϊνεται ότι:  

«ςφμφωνα με το Π.Δ 1/2008 (ΦΕΚ 1
Α
/7-1-2008) Οργανιςμόσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, οι αρμοδιότθτεσ  προετοιμαςίασ και 

διεξαγωγισ του ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ,  κακϊσ και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, αςκοφνται από τα ςτελζχθ των τμθμάτων: 
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1. Σμιμα υντονιςμοφ Διοικθτικοφ και Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

2. Σμιμα Διοικθτικισ και Εκπαιδευτικισ Τποςτιριξθσ 

Σα ςτελζχθ των ωσ άνω αναφερόμενων μονάδων είναι επιφορτιςμζνα με αρμοδιότθτεσ υποςτιριξθσ 

και υλοποίθςθσ του Τποζργου ςε ςυνεργαςία πάντα με τον Τπεφκυνο Ζργου κακϊσ και τουσ 

υπευκφνουσ ςπουδϊν και ζρευνασ τθσ χολισ. 

τον ακόλουκο πίνακα αποτυπϊνονται τα ςτελζχθ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ 

του υποζργου. 

ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΘ ΔΡΞΘ – ΕΞΣΝΕΜΡΞΕΟΕΥ ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ 

για υλοποίθςθ με Κδια Ξζςα 

ΦΑΥΕΙΥ ΧΣΡΕΤΓΡΧ 

ΑΤΞΡΔΙΡΦΘΦΑ  ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΥ 

Φμιμα/ Ξονάδα 
Θεςμικό 

Σλαίςιο2 
ΡΟ/ΕΣΩΟΧΞΡ 

ΑΤΙΘ. ΑΣΡΦ. 

ΡΤΙΥΞΡΧ 

Απόφαςθ υλοποίθςθσ 

Τποζργου 
ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΠΔ.57/2007 

όπωσ 

τροποποιικ

θκε και 

ιςχφει  

Ι.ΚΑΜΣΙΔΟΤ  

Πρόςλθψθ νζου 

προςωπικοφ για το 

Τποζργο  (εάν απαιτείται ) 

    

Παρακολοφκθςθ τθσ 

Τλοποίθςθσ και 

Ολοκλιρωςθσ του 

Τποζργου 

Δ/ΝΣΡΙΑ Ε..Δ.Δ.Α και τα 

ςτελζχθ των τμθμάτων τθσ 

Ε..Δ.Δ.Α 

ΠΔ.57/2007 

όπωσ 

τροποποιικ

θκε και 

ιςχφει 

Ξ.ΔΘΜΘΣΡΟΤΛΙΑ  

Οικονομικι Διαχείριςθ 
Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ (και 

τα ςτελζχθ των τμθμάτων 

 Ε.ΟΦΙΑ  

                                                           
2 Αλαθέξεηαη, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ Φνξέα, ην ζεζκηθό πιαίζην από ην νπνίν πξνθύπηεη ε ηζρύνπζα 

νξγαλωηηθή δνκή/αξκνδηόηεηα  (π.ρ ΠΔ κε ηνλ ηζρύνληα «νξγαληζκό», Εζωηεξηθόο θαλνληζκόο 

ιεηηνπξγίαο θιπ) 
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τθσ Δ/νςθσ) 

Νομικι Τποςτιριξθ 

(προαιρετικά) 
ΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ  Π.ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ  

Λοιπά……. 

1) Οι ςυνοδοί για τισ εκπ. 

επιςκζψεισ ςτο εξωτερικό, 

κακϊσ και οι ςυνοδοί για τισ 

επιςκζψεισ πεδίου  κα είναι 

ςτελζχθ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α  και 

κα προζρχονται από τθσ 

Ε..Δ.Δ.Α 

2) επιςυνάπτεται πίνακασ με 

τα ςτελζχθ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α , 

ανά Δ/νςθ, ανά τμιμα και 

ανά κλάδο   

3) επιςυνάπτεται το 

υπϋαρικ. 90/10-1-2017 

ζγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α με τα 

αναλυτικά ςτοιχεία των 

υπαλλιλων τθσ Ε..Δ.Δ.Α.. 

όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει 

 

   

 

ΑΤΘΤΡ 6: Χπεφκυνθ Χποζργου 

 

Ωσ Τπεφκυνθ του υποζργου ορίηεται  θ Δρ. Πανκίππθ Δθμθτροφλια, Διευκφντρια  τθσ Ε..Δ.Δ.Α. 

Θ Τπεφκυνθ του υποζργου ζχει τθν ςυνολικι αρμοδιότθτα ςυντονιςμοφ και εποπτείασ όλων των 

εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν, ςυλλογικϊν οργάνων και φυςικϊν προςϊπων, ςυνεργάηεται με αυτοφσ 
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και ςυνυπογράφει μαηί με τθ  νόμιμθ  εκπρόςωπο του Δικαιοφχου το Σ.Δ.Τ., αναλαμβάνοντασ τθν 

ευκφνθ για τθν εγκυρότθτα και τθν πλθρότθτα των πλθροφοριϊν που καταγράφονται ςε αυτό. 
3
 

  

 

Θ ΣΤΡΕΔΤΡΥ  

 

                                                                           ΙΦΙΓΕΟΕΙΑ ΜΑΞΦΥΙΔΡΧ 

Αν ΜΑΘΘΓΘΦΤΙΑ Α.Σ.Θ 

 

 

 

ΜΡΙΟΡΣΡΙΘΥΘ: 

Ε.Τ.Δ του Ε.Π «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα» 

 

ΕΥΩΦΕΤΙΜΘ ΔΙΑΟΡΞΘ 

1. Πρόεδροσ Ε.Κ.Δ.Δ.Α 

2. Δ/ντρια  Ε..Δ.Δ.Α 

3. Προϊςτάμενο Δ/νςθσ Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ 

4. Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ Οικονομικοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Σηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ δηθαηνύρν πξνβιέπεη ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα 

ππεπζύλνπ ζε ζηειέρε πνπ θαηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο επζύλεο, δελ είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε ηεο αλωηέξω 

απόθαζεο αιιά αξθεί ε ππνβνιή ζρεηηθήο δήιωζεο ηνπ Υπεπζύλνπ κε αληίζηνηρν πεξηερόκελν, ζπλνδεπόκελε από 

αληίγξαθν ηεο θαλνληζηηθήο πξάμεο όπνπ πξνβιέπεηαη ε αξκνδηόηεηα απηή. 
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι 

 

Αιτιολόγθςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του υποζργου  με α/α 1 και τίτλο  «ΧΝΡΣΡΙΘΥΘ 

ΣΤΡΕΙΥΑΓΩΓΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΦΩΟ ΜΥΦ΄, ΜΗ΄, ΜΘ΄ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΩΟ ΥΕΙΤΩΟ» τθσ Σράξθσ «ΔΤΑΥΕΙΥ 

ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ ΥΦΕΝΕΧΩΟ ΦΑΧΕΙΑΥ ΕΠΕΝΙΠΘΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΡΧ ΔΘΞΡΥΙΡΧ ΦΡΞΕΑ-Β΄ΦΑΥΘ» και 

κωδ. ΡΣΥ  5010844  του Ε.Σ. «Ξεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Φομζα».  

 

Προκειμζνου να υποςτθριχκεί ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ και θ παρακολοφκθςθ των Πράξεων του 
Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ςτα πλαίςια του Ε.Π. 
«Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα», επιβάλλεται θ εφαρμογι μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ, θ οποία 
εξαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ όλων των Πράξεων ςτο ςφνολό 
τουσ, τθν ουςιαςτικι εφαρμογι διαδικαςιϊν ελζγχου και ςυμβατότθτασ τθσ υλοποίθςθσ των 
επιμζρουσ Πράξεων με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό, τθ 
ςτρατθγικι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τισ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ και τθν κυβερνθτικι πολιτικι μζςα ςτα 
πλαίςια τθσ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ.  

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διακζτει τθν απαιτοφμενθ επάρκεια προκειμζνου να παρακολουκεί, να ελζγχει, να 
διοικεί και να διαχειρίηεται απρόςκοπτα τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω περιγραφομζνων πράξεων 
από άποψθ διάκεςθσ των απαραίτθτων τεχνικϊν μζςων και τθσ τεχνογνωςίασ. Ειδικότερα, το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διακζτει τθν απαιτοφμενθ διαχειριςτικι επάρκεια, ϊςτε, δια των οργάνων διοίκθςθσ και 
των κανονιςμϊν του, να παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου. Επίςθσ, θ 
παρακολοφκθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τθ 
δθμοςιονομικι λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ., κακϊσ και τισ πάγιεσ αποφάςεισ των αρμόδιων οργάνων 
του για τθ διαχείριςθ αντίςτοιχων ζργων.  

Σζλοσ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διακζτει όλθ τθν απαιτοφμενθ ςτελζχωςθ ςε διοικθτικό, τεχνικό και 
επιςτθμονικό προςωπικό ςε απόλυτα ικανοποιθτικό βακμό, ϊςτε να εγγυάται τθν απρόςκοπτθ 
υλοποίθςθ του ζργου/υποζργου. 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διακζτει ιδιόκτθτο κτιριο επί τθσ οδοφ Πειραιϊσ 211 το οποίο αποτελείται από επτά (7) 
ορόφουσ με ζχει ςυνολικό εμβαδόν 10.861 τ.μ. Ο αρικμόσ των διακζςιμων αικουςϊν για το 
εκπαιδευτικό επιμορφωτικό ζργο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ανζρχεται ςε 28 αίκουςεσ (αμιγείσ αίκουςεσ 
διδαςκαλίασ και μικτζσ – με δυνατότθτα  χριςθσ Θ/Τ), οι οποίεσ βρίςκονται ςτον πρϊτο, δεφτερο και 
τρίτο όροφο του κτιρίου. 
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙI 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΞΕ ΦΡ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ Ε.Μ.Δ.Δ.Α 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διακζτει όλθ τθν απαιτοφμενθ ςτελζχωςθ ςε διοικθτικό, τεχνικό και 
επιςτθμονικό προςωπικό ςε απόλυτα ικανοποιθτικό βακμό, ϊςτε να εγγυάται τθν 
απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του ζργου/υποζργου. 

 Πιο ςυγκεκριμζνα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςτελεχϊνεται ωσ εξισ: 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ  

ΕΚΔΔΑ – ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ  

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σροϊςταμζνθ Γραμματείασ Διοίκθςθσ  

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ    

1 
ΔΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
  

  ΟΡΞΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ 

1 ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΜΕ ΕΜΜΙΘΘ ΕΝΣΟΛΘ Σροϊςταμζνθ   

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ               

  ΑΧΦΡΦΕΝΕΥ ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ, ΔΙΕΘΟΩΟ  ΜΑΙ ΔΘΞΡΥΙΩΟ ΥΧΕΥΕΩΟ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ            Σροϊςταμζνθ Φμιματοσ  

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                    

  ΑΧΦΡΦΕΝΕΥ ΦΞΘΞΑ  ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘΥ, ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΜΑΙ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΧ ΕΝΕΓΧΡΧ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ            Σροϊςταμζνθ Φμιματοσ 

 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

  ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ            Σροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ  

  ΦΞΘΞΑ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ            Σροϊςτάμενοσ Φμιματοσ  

ΑΔΑ: 6ΠΗΩ4691Φ0-2ΟΑ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 
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1 ΣΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ                     

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ                     

  ΦΞΘΞΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΞΕΤΙΞΟΑΥ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σροϊςτάμενοσ Φμιματοσ    

2 
ΔΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  

   

3 ΔΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΟΔΘΓΟΤ      

2 ΤΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ            

2 ΤΕ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ     

  ΓΤΑΦΕΙΡ ΣΤΩΦΡΜΡΝΝΡΧ 

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ                    

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ  ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

1 ΤΕ ΦΤΛΑΚΩΝ   

  ΑΧΦΡΦΕΝΕΥ ΓΤΑΦΕΙΡ ΣΤΡΥΒΑΥΙΞΡΦΘΦΑΥ ΑΦΡΞΩΟ ΞΕ ΑΟΑΣΘΤΙΕΥ 

   

  

  ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ        Σροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ 

 

  ΦΞΘΞΑ ΕΜΜΑΘΑΤΙΥΕΩΟ ΜΑΙ ΣΝΘΤΩΞΩΟ 

2 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ           

1 ΣΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ                

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ                   

  ΦΞΘΞΑ ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ 

1 ΣΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ             Σροϊςτάμενοσ Φμιματοσ  

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ – ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ        

 

 

  ΦΞΘΞΑ ΣΤΡΞΘΘΕΙΩΟ 

ΑΔΑ: 6ΠΗΩ4691Φ0-2ΟΑ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 
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1 ΣΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ       Σροϊςταμζνθ Φμιματοσ  

 

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ    

  ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ  

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ        Σροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

 

  ΦΞΘΞΑ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΧ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ  

  ΦΞΘΞΑ ΕΦΑΤΞΡΓΩΟ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΙΜΘΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ 

1 ΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ  Σροϊςτάμενοσ Φμιματοσ   

2 ΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ    

1 ΣΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ     

1 ΔΕ ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ     

1 
ΔΕ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ   
   

1 ΣΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ   ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

  ΦΞΘΞΑ ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ ΜΑΙ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘΥ  

1 ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΟΝΟΜΩΝ  Σροϊςταμζνθ Φμιματοσ 

 

1 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΟΝΟΜΩΝ    ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

  ΦΞΘΞΑ ΥΧΓΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΡΧΞΕΟΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ        Σροϊςταμζνθ Φμιματοσ   

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ           

  ΕΘΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ & ΑΧΦΡΔΙΡΙΜΘΥΘΥ 

1 ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ  Διευκφντρια  ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

  ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΡ - ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΡ ΕΤΓΡ  (Ε.Υ.Δ.Δ.Α) 

2 ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ    ,  

9 ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ    ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

  ΦΞΘΞΑ ΥΧΟΦΡΟΙΥΞΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΜΑΙ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΡΧ ΕΤΓΡΧ (Ε.Υ.Δ.Δ.Α.) 

ΑΔΑ: 6ΠΗΩ4691Φ0-2ΟΑ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 
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1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ        Σροϊςτάμενοσ Φμιματοσ  

2 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ           

    

  ΦΞΘΞΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΘΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ (Ε.Υ.Δ.Δ.Α) 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ        Σροϊςτάμενοσ  Φμιματοσ   

2 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ           

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ   

  ΞΡΟΑΔΑ ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ ΜΑΙ ΜΑΙΟΡΦΡΞΙΩΟ 

1 ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ   ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

  ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘΥ  

1 ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ  Διευκφντρια  ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

  ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΡ - ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΡ ΕΤΓΡ  (ΙΟ.ΕΣ.) 

18 ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ     ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

6 ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ       

 ΧΣΕΧΘΧΟΡΙ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ 

8 ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ     

  

  ΦΞΘΞΑ ΥΧΟΦΡΟΙΥΞΡΧ ΙΟ.ΕΣ. 

1 ΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ  Σροϊςτάμενοσ Φμιματοσ 

 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ         ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑ 

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ                        

  ΦΞΘΞΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΘΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ 

1 ΣΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ             Σροϊςταμζνθ Φμιματοσ    

2 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ        

 

ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

ΑΔΑ: 6ΠΗΩ4691Φ0-2ΟΑ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ                

1 ΔΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Θ/Τ   

4 
ΠΕ ΣΕΧΝΙΚΘ ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
   

1 
ΔΕ ΣΕΧΝΙΚΘ ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

  
 

1 
ΣΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

  
 

6 
ΔΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

   

1 

ΔΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΜΕΡ. 

ΑΠΑΧ.) 

  

 

  ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡ ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ  

  ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡ ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ ΕΣΙΞΡΤΦΩΥΘΥ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ (ΣΙΟΕΣΘ) 

  ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ & ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΘΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ  

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΥ  

4 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ           

1 ΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ     

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ                

2 
ΣΕ ΣΕΧΝΙΚΘ ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
   

1 
ΣΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  
   

  Εκπαιδευτικό-Ερευνθτικό ζργο ΣΙΟ.ΕΣ. 

4 ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ    ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ  

 Χπεφκυνοι Σρογραμμάτων  

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ   

ΑΔΑ: 6ΠΗΩ4691Φ0-2ΟΑ
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1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ  

  ΑΣΡΥΣΑΥΞΕΟΡΙ  και ΑΟΕΧ ΑΣΡΔΡΧΩΟ ΑΣ  Ε.Μ.Δ.Δ.Α.  

3 ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ     

1 ΔΕ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  Θ\Τ     

10 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ           

1 ΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ   

1 
ΔΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ     

1  ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ   

1 
ΠΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ   

1 
ΠΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΘΡΙΞΘ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ     

1 ΣΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ     

  ΣΡΝΧΜΕΟΦΤΡ  ΑΔΕΔΧ (ΔΙΑΘΕΥΘ) 

2 ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΟΤΔΩΝ & ΕΡΕΤΝΑ    ΜΕ ΑΠΟΠΑΘ 

  TAMEIO ΑΝΝΘΝΡΒΡΘΘΕΙΑΥ (ΔΙΑΘΕΥΘ) 

     

    

 

ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 170 (*) 

  

 

(*) 10/11/2017 
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