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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

μεταξύ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

και 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα, Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013, τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: 

Αφενός, το Υπουργείο Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα, συμβαλλόμενο, ως προς το 

αντικείμενο του παρόντος, δια του Γενικού Γραμματέως Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. 

Αριστείδη Καλογερόπουλου-Στράτη,             

Αφετέρου, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ΝΠΔΔ, που 

εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική Γραμματέα, κα. Άννα 

Αναγνωστοπούλου, συμφώνησαν το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος να αναλάβει το έργο της 

συνολικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των κρατικών λειτουργών της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης, που εμπλέκονται στην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το α΄ εξάμηνο του 2014. 

Δεδομένου ότι:  

1.1. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό, τον         

συντονισμό και την προώθηση των δράσεων για την αποτελεσματική οργάνωση 

της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2014, 

καθώς και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τα εν λόγω 

θέματα και 

1.2 Το ΕΚΔΔΑ είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, είναι Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στον Υπουργό Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔιΜΗΔ), συνεπικουρεί δε, 

με την εμπειρία, την οργανωτική δομή και την τεχνογνωσία του το έργο της 

μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΥΔιΜΗΔ, ενώ, ειδικότερα, 

το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ με βάση το άρθρο 19 του Ν. 
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3200/2003 (ΦΕΚ 281/9.1.2003, τ.Α΄) έχει μεταξύ άλλων «ως αποστολή την 

ενημέρωση και ειδική επιμόρφωση των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα…. και των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στο ακόλουθο πλαίσιο συνεργασίας: 

1. Επιμόρφωση/Εκπαίδευση. Το ΕΚΔΔΑ θα αναλάβει την εκπόνηση 

ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την εκπαίδευση-

επιμόρφωση, καθώς και τον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των 

επιμορφωτικών δράσεων: 

Α.  των κρατικών λειτουργών που εμπλέκονται στην άσκηση της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το α΄ εξάμηνο του 

2014 σε θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους στην:  

 Άσκηση των καθηκόντων τους (διαχείριση της διαπραγμάτευσης στις 

Ομάδες/Επιτροπές του Συμβουλίου της Ε.Ε.),  

 Άσκηση της Προεδρίας (ρόλος, καθήκοντα),  

Β. των κρατικών λειτουργών που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα και στηρίζουν 

την άσκηση της Προεδρίας, 

για την επίτευξη αποτελεσματικής υλοποίησης των πολιτικών της Ένωσης και 

για την υποστήριξη μέσω εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών δράσεων της 

προώθησης πολιτικών θέσεων και προτεραιοτήτων της Ελληνικής Κυβέρνησης.  

Επίσης, το ΕΚΔΔΑ θα αναλάβει και το συντονισμό με τα αντίστοιχα 

προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

της Γαλλικής Δημοκρατίας (ΕΝΑ). 

Οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου και των 

προαναφερόμενων επιμορφωτικών δράσεων θα καλυφθούν από την Πράξη με 

κωδικό MIS 357057 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013», 

σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας, που διέπουν το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα και την εν λόγω Πράξη. Ενδεχόμενες συμπληρωματικές δαπάνες 

για την υλοποίηση του έργου, που δεν δύνανται να ενταχθούν στο ανωτέρω 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, θα καλυφθούν από τον Προϋπολογισμό της 

Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 
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Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει την επιλογή των συμμετεχόντων/χουσών, 

κοινοποιώντας τους σχετικούς καταλόγους στο ΕΚΔΔΑ. Βάσει των 

υποχρεώσεων της χώρας για την έγκαιρη και καλύτερη προετοιμασία στην 

άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας, το ΕΚΔΔΑ δεσμεύεται για την τήρηση του 

σχετικού χρονοδιαγράμματος ανάλογα με την αποστολή των καταλόγων.  

2. Με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση του ως 

άνω έργου και τον βέλτιστο συντονισμό των επιμορφωτικών δράσεων, ορίζονται 

δύο εκπρόσωποι, ένας από κάθε Φορέα, οι οποίοι θα αποτελούν τον σύνδεσμο 

μεταξύ των δύο μερών.  Από το Υπουργείο Εξωτερικών ως σύνδεσμος ορίζεται ο 

κ. Βασίλειος Ξηρός, Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, που υπηρετεί στο Γραφείο 

Ελληνικής Προεδρίας και από το ΕΚΔΔΑ ορίζεται η κα Νάγια Βρεττάκου, 

Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων 

Σχέσεων.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

    Ο Γενικός Γραμματέας     Η Γενική Γραμματέας 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του           του ΕΚΔΔΑ 

Υπουργείου Εξωτερικών   

 

 

Αριστείδης Καλογερόπουλος-Στράτης            Άννα Αναγνωστοπούλου 


