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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: 

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

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

Αναγνωστοπούλου,  

Αφετέρου, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Αθήνα 

και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της Κωνσταντίνο Ασκούνη, 

συμφώνησαν να προχωρήσουν από κοινού στην υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων και 

πρωτοβουλιών σε θέματα και αντικείμενα, όπου διαπιστώνεται ότι έχουν κοινές και 

συγκλίνουσες θέσεις με στόχο  την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  

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. 

Συνεπικουρεί με την εμπειρία, την οργανωτική δομή και την τεχνογνωσία του το δύσκολο 

έργο της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελεί στρατηγικό στόχο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΔΔΑ και 

ειδικότερα το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) με βάση το άρθρο 19 του Ν. 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». 

Η ΚΕΔΕ έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό «τη συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του 

προσωπικού και των μελών των οργάνων των Δήμων» (άρθρο 1, παρ.1.ε, του Π.Δ.75/ΦΕΚ 

182/22.8.2011, τ.Α΄).  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της αποστολής και των σκοπών των συμβαλλομένων μερών και της 

κοινής διαπίστωσης ότι η συνεργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση της 
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λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στην 

εκπαίδευση / επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών των οργάνων των Δήμων και στη 

βελτίωση του όλου πλαισίου λειτουργίας των ανωτέρω φορέων, συμφωνούν το ακόλουθο 

πλαίσιο συνεργασίας. 

Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών. Το ΕΚΔΔΑ έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή σύστημα 

ανίχνευσης εκπαιδευτικών επιμορφωτικών αναγκών στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (Υ.Α. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/15582/4.08.2011 «Συγκρότηση Εσωτερικών Ομάδων 

Επιμορφωτών» του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης(ΦΕΚ 1909/Β/30-8-2011), απόφαση αριθμ. 

ΔΙΕΚ/Τ.Μ/Α/Φ.1/15607/5.08.2011 «Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών 

επιμορφωτικών αναγκών στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 1909/Β), απόφαση του Δ.Σ. του 

ΕΚΔΔΑ 3684/17-2-2011, με την οποία εγκρίθηκε  η μεθοδολογία Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών 

Αναγκών). Θα αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση τα στελέχη τα οποία έχουν ήδη 

οριστεί στους Δήμους για να ασχοληθούν με την ανίχνευση αναγκών στις υπηρεσίες τους στο 

πλαίσιο της παραπάνω απόφασης 

Επιμόρφωση. Το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ θα αναλάβει την εκπαίδευση - επιμόρφωση σε θέματα 

τα οποία έχουν στόχο:  

 τη βελτίωση δεξιοτήτων των στελεχών των Δήμων. Σημειώνεται ότι το ΕΚΔΔΑ 

υλοποιεί ήδη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού  ένα μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

 τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αντίστοιχη 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με βάση σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΕ. . 

 

 Για το ΕΚΔΔΑ                                                                        Για την ΚΕΔΕ  

 

 

   Η Γενική Γραμματέας                                                                  Ο Πρόεδρος  

 Άννα Αναγνωστοπούλου                                                       Κωνσταντίνος Ασκούνης 

 

 


