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ΘΔΜΑ: «Αναζτεδιαζμένα επιμορθωηικά προγράμμαηα ηης Διζαγωγικής
Δκπαίδεσζης και διαδικαζία σλοποίηζής ηοσς μέζω ηοσ Δ.Π.
«Γιοικηηική Μεηαρρύθμιζη 2007-2013».
1. Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α./ ΙΝ.ΔΠ. ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα βειηηψλεη ηηο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ησλ λέν-δηνξηζζέλησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζνπλ
απνηειεζκαηηθφηεξα ην έξγν ηνπο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε κηα δηνηθεηηθή αληίιεςε
πνπ απνθαζηζηά ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θξάηνπο-πνιίηε, πξνρψξεζε ζηνλ
ξηδηθφ

αλαζρεδηαζκφ

ησλ

επηκνξθσηηθψλ

πξνγξακκάησλ

ηεο

εηζαγσγηθήο

εθπαίδεπζεο.
α.

Ο

αλαζρεδηαζκφο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

απνβιέπεη

ζηε

δηεχξπλζε

θαη

επηθαηξνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε παξάιιειε ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ
εθπαίδεπζεο ησλ λενδηνξηδφκελσλ ζηειερψλ. πγρξφλσο δηαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε
εμεηδίθεπζε αλά θαηεγνξία εθπαηδεπνκέλσλ θαη θαηεγνξία θνξέσλ πξνέιεπζεο ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί ην πξφγξακκα ηεο
εηζαγσγηθήο ζηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο ησλ επηκνξθσλφκελσλ
ππαιιήισλ.
β. Σν πεξηερφκελν ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δηαθνξνπνηείηαη πιένλ ζε 4
θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ θνξέα φπνπ ππεξεηεί ν ππάιιεινο:
Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα γηα ππαιιήινπο θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο
Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα γηα ππαιιήινπο θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα γηα ππαιιήινπο θνξέσλ Τγείαο
Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα γηα ππαιιήινπο Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ
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Γηα θάζε θαηεγνξία θνξέα ην πξφγξακκα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία
ζπκκεηερφλησλ ζε 2 επίπεδα:
 Πξφγξακκα γηα ππαιιήινπο Καηεγνξίαο ΠΔ/ΣΔ
 Πξφγξακκα γηα ππαιιήινπο Καηεγνξίαο ΓΔ
γ. Σα αλακνξθσκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο
πεξηιακβάλνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο ζην πιαίζην ηεο
δηνηθεηηθήο
κεηαξξχζκηζεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ ππαιιήισλ
κε ζέκαηα φπσο:
 Η νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο


Οη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο



Σα κέζα άζθεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο



Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη δηαθάλεηαο,



Η εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ (κείσζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ),



Η εθαξκνγή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε (Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε),



Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (ζχληαμε
δεκνζίσλ εγγξάθσλ) θ.ιπ.

2. Με ηνλ αλαζρεδηαζκφ απηφ ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη ζε έλα
νινθιεξσκέλν πιέγκα παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη
απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» θαη
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν.
Σν αλαζρεδηαζκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα είλαη δηάξθεηαο πέληε εκεξψλ (35
σξψλ).
Δπηζεκαίλεηαη φηη:
α.

χκθσλα

κε

ηνλ

λ.3528/2007,

«ΚΩΓΙΚΑ

ΚΑΣΑΣΑΗ

ΓΗΜΟΙΩΝ

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΓΓ» (ΦΔΚ 26/Α/92-2007) θαη ηα άξζξα 40 παξ.2, 47 παξ.3: η ειζαγωγική εκπαίδεσζη είναι
σποτρεωηική, ηφζν γηα ηελ Τπεξεζία, φζν γηα ηνλ ππάιιειν θαη ε κε επηηπρήο
νινθιήξσζή ηεο ζπληζηά θψιπκα γηα ηελ πξναγσγή ηνπ, ζηνλ επφκελν ηνπ
εηζαγσγηθνχ βαζκφ, ελψ δεν ζπλδέεηαη κε ηε κνληκνπνίεζε ηνπ, ε νπνία γίλεηαη
απηνδίθαηα κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηεηνχο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο.
β. Η ειζαγωγική εκπαίδεσζη τρημαηοδοηείηαι από 1/7/2009, φπσο θαη ηα άιια
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΓΓΑ, από ηο Δπιτειρηζιακό Πρόγραμμα
«Γιοικηηική Μεηαρρύθμιζη 2007-2013».
Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. έρεη απνζηείιεη ζηνπο θνξείο ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν

γηα

ηα

πξνγξάκκαηα

εηζαγσγηθήο

εθπαίδεπζεο,

ηα

νπνία
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 1-1-1998 έως και 30-6-2009 θαη ζηα νπνία ζπκκεηείραλ
ππάιιεινί ηνπο. ην ελ ιφγσ έγγξαθν πεξηιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία
ησλ πινπνηεζέλησλ πξνγξακκάησλ (θσδηθνί επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ,
εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπο, αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θνξέα πνπ ζπκκεηείραλ,
απνινγηζηηθά πνζά ρξέσζεο αλά θνξέα). Πεξηιακβάλεηαη επίζεο, αλαιπηηθά ην
ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ, πνπ έρεη θαηαβάιιεη ν θνξέαο κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηνπ
παξαζηαηηθνχ είζπξαμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξνθχςεη νθεηιή θνξέα πξνο ην
ΔΚΚΓΑ κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ρξεκαηνδφηεζεο, ζα πξέπεη ε ελ ιφγσ
εθθξεκφηεηα λα ηαθηνπνηεζεί, γηα λα είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ππαιιήισλ ηνπ
ζηα πξνγξάκκαηα ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο.
γ. Δθεμήο, η σποβολή ηων αιηημάηων θα γίνεηαι μόνο ηλεκηρονικά, μέζω ηοσ
δικησακού ηόποσ ηοσ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ζύμθωνα με ηις γενικές οδηγίες ποσ
επιζσνάπηονηαι (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ) και ηις αναλσηικές οδηγίες ποσ δίνονηαι ζηον
δικησακό ηόπο.
Παξαθαινχκε λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ απφ ηηο αξκφδηεο
Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ζαο θαζψο θαη απφ ηηο
αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία ζαο θνξέσλ.
Η παξνχζα εγθχθιηνο ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΓΓΑ.

Ο Γενικός Γραμμαηέας

Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης

Δζωηερική Γιανομή:
1. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
2. Γηεπζπληή ΙΝ.ΔΠ.
3. Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ
4. Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ
5. Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο
6. Απηνηειέο Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
7. Σκήκα πληνληζκνχ ΙΝ.ΔΠ.
8. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο ΙΝ.ΔΠ.
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
1. Γεληθνί Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη Πεξηθεξεηψλ
2. Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη Πεξηθεξεηψλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ
Α. Αρτικά οι σπάλληλοι εγγράθονηαι ζηην Ηλεκηρονική Υπηρεζία Σσμμεηοτής
ζε Δπιμορθωηικά Προγράμμαηα και ζσμπληρώνοσν ηα προζωπικά και
σπηρεζιακά ηοσς ζηοιτεία.
1) Οη ππάιιεινη εγγξάθνληαη ζηελ Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία πκκεηνρήο ζε
Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα. Η ειεθηξνληθή ππεξεζία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ
ζχλδεζκν https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
Οη επηκνξθσλφκελνη πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθή αίηεζε ζην ΙΝ.ΔΠ. ζε
πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπλ εθ λένπ ηελ
δηαδηθαζία απηή γηα ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε.
2) Λακβάλνπλ κε e-mail ηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο.
3) Δίζνδνο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία θαη ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πξνζσπηθψλ
θαη ππεξεζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ.
4) Έμνδνο απφ ηελ ππεξεζία.
Η εγγξαθή ησλ ππαιιήισλ ζηελ Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία Αηηήζεσλ απνηειεί
βαζηθή πξνυπφζεζε

γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα έλαο Φνξέαο λα δειψζεη

ππαιιήινπο πξνο εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε (βήκα Β, αθνινχζσο).
Β. Σηη ζσνέτεια ο Φορέας πρέπει να εγγραθεί ζηην Ηλεκηρονική Υπηρεζία
Σσμμεηοτής

ζε

Δπιμορθωηικά

Προγράμμαηα

για

Γιεσθύνζεις-Τμήμαηα

Δκπαίδεσζης και να δηλώζει ηοσς σπαλλήλοσς, ηοσς οποίοσς σποτρεούηαι να
ζηείλει προς ειζαγωγική εκπαίδεσζη.
1) Δγγξαθή ηνπ Φνξέα ζηελ λέα Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία. Η ειεθηξνληθή
ππεξεζία

είλαη

δηαζέζηκε

ζηνλ

ζχλδεζκν

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp?SignType=2
2) Ο Φνξέαο ιακβάλεη κε e-mail ηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ
είζνδφ ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία.
3) Απνζηνιή εγγξάθνπ - Οξηζκφο Τπεπζχλνπ ηνπ Φνξέα - ηαρπδξνκηθά ή κε
θαμ (2131306304) πξνο ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α., φπνπ ν Φνξέαο νξίδεη ηνλ Τπεχζπλν
ππάιιειν γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηεκάησλ Δηζαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο
4) Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ - Οξηζκφο Τπεπζχλνπ ηνπ Φνξέα – θαη ηελ
ηαπηνπνίεζε ηνπ θνξέα απφ ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ν Φνξέαο ιακβάλεη ελεκεξσηηθφ
e-mail ελεξγνπνίεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο.
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5) Δίζνδνο

ηνπ

Φνξέα

ζηελ

ειεθηξνληθή

ππεξεζία

(https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp?SignType=2 ).
6) πκπιήξσζε ηπρφλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ Φνξέα θαη Τπεπζχλνπ.
7) Δηζαγσγή Τπνςεθίσλ ππαιιήισλ χζηεξα απν αλαδήηεζε ηνπο κε βάζε ην
Α.Φ.Μ. θαη Α.Γ.Σ. ηνπ ππαιιήινπ.
8) Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ, εθφζνλ ν ππάιιεινο έρεη
εγγξαθεί ζηελ Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία πκκεηνρήο ζε Δπηκνξθσηηθά
Πξνγξάκκαηα (Βιέπε: Βήκαηα γηα ρξήζε ηεο ππεξεζίαο, Α) θαη εθφζνλ ν
Φνξέαο πνπ έρεη δειψζεη ν ππάιιεινο ζηα ππεξεζηαθά ηνπ ζηνηρεία (Βιέπε:
Βήκαηα γηα ρξήζε ηεο ππεξεζίαο, Α.3) είλαη ίδηνο κε ηνλ Φνξέα (Βιέπε:
Βήκαηα γηα ρξήζε ηεο ππεξεζίαο, Β) πνπ θάλεη ηελ αίηεζε γηα ζπκκεηνρή
ζηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε.
9) Ο Φνξέαο ζπκπιεξψλεη ην ΦΔΚ δηνξηζκνχ (κε εκεξνκελία) θαη ηελ
εκεξνκελία αλάιεςεο ππεξεζίαο γηα θάζε ππνςήθην ππάιιειν πνπ αηηείηαη
γηα ζπκκεηνρή ζηελ Δηζαγσγηθή Δθπαίδεπζε.
10) Ο θαηάινγνο ησλ ππνςήθησλ ππαιιήισλ πνπ εηζάγεη ν Φνξέαο δηαηεξείηαη
ζην ζχζηεκα, κπνξεί λα απνζεθεπζεί αλά πάζα ζηηγκή θαη λα ζπκπιεξσζεί
ζην κέιινλ, εθφζνλ απηφ είλαη επηζπκεηφ.
11) Μφιηο ζπκπιεξσζεί ν θαηάινγνο ησλ ππνςήθησλ ππαιιήισλ, ν Φνξέαο
ππνβάιεη ην αίηεκα γηα ζπκκεηνρή απηψλ ησλ ππαιιήισλ ζηελ Δηζαγσγηθή
Δθπαίδεπζε.
12) Έμνδνο απφ ηελ ππεξεζία.
Αλαιπηηθφηεξεο νδεγίεο δίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαηά ηελ δηαδηθαζία
εγγξαθήο.
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