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ΚΔΔΑεενημ ρωση
ΤΕΥΧΟΣ 24  l ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Παγιώνεται, τόσο σε επίπεδο επιτελικού
σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο επιχειρη-
σιακής εφαρμογής, η συνέργεια του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔι-
ΜΗΔ) με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 
«Προσβλέπουμε στην αξιοποίηση της τε-
χνογνωσίας και της εμπειρίας του ΕΚΔΔΑ
στο δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της
δημόσιας διοίκησης που σχεδιάζουμε και
υλοποιούμε», τόνισε ο αρμόδιος υπουρ-
γός, κ. Αντώνης Μανιτάκης, απευθυνόμε-
νος σε στελέχη του ΕΚΔΔΑ. 
«Ο γενικότερος στρατηγικός σχεδιασμός
του ΥΔιΜΗΔ αναφορικά με μια νέα προ-
σέγγιση του ανθρώπινου δυναμικού στο
ελληνικό δημόσιο συναντά και, εν πολλοίς,
στηρίζεται στην εγνωσμένη τεχνογνωσία
και την οργανωτική δομή του ΕΚΔΔΑ»,
υπογράμμισε ο κ. Μανιτάκης και προσδιό-
ρισε ως κυρίαρχο πεδίο της συνέργειας
αυτής τον επαναπροσδιορισμό και την
επέκταση του θεσμού της κινητικότητας
στο δημόσιο. «Η κινητικότητα προϋποθέ-
τει τον ακριβή εντοπισμό και την έγκαιρη
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των
στελεχών της διοίκησης. Εκκινώντας από

την ανάγκη για τη θεμελίωση αυτού του
θεσμού στις σύγχρονες επιταγές της Διοι-
κητικής Επιστήμης κρίναμε αναγκαίο να
απευθυνθούμε στο επιστημονικό προσω-
πικό και τη συσσωρευμένη εμπειρία του
ΕΚΔΔΑ ζητώντας τη συνδρομή τους», κα-
τέληξε ο υπουργός. Σημειώνεται ότι, με
απόφαση της Γενικής Γραμματέως του

ΕΚΔΔΑ, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας
για την παροχή συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο
της εν εξελίξει διοικητικής μεταρρύθμι-
σης με προτεραιότητα την αναδιάρ-
θρωση των διοικητικών υπηρεσιών και
τη συναφή αξιολόγηση του προσωπι-
κού της διοίκησης.

Συνέργεια ΥΔιΜΗΔ - ΕΚΔΔΑ

Επιμορφωτικές δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής Σελ.: 2

Νέα διοίκηση 
Ανασυγκροτήθηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και το
Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ. Νέα
Γενική Γραμματέας ορίστηκε η κα Άννα Αναγνωστο-
πούλου, ενώ τα καθήκοντα του Προέδρου του ΔΣ ανα-
τέθηκαν στον κ. Παύλο Δ. Πέζαρο.                         Σελ. 3

Ανοικτή πρόσβαση
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοικτής Πρό-
σβασης το ΕΚΔΔΑ παρουσίασε τις ανοικτές υπηρεσίες
και δεδομένα που αναπτύσσει και παρέχει και τα οποία
σχετίζονται με τη συμμετοχική διακυβέρνηση, τις εκπαι-
δευτικές δράσεις και τα συνεργατικά δίκτυα.         Σελ. 4
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Μετά την ενσωμάτωση της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουρ-
γείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) στο ΕΚΔΔΑ, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
(ΙΝΕΠ) ενέταξε στον προγραμματισμό του σειρά επιμορφωτικών
προγραμμάτων για την υποστήριξη θεμάτων δημοσιονομικής πολι-
τικής και ελεγκτικών διαδικασιών, διαρθρωτικών και θεσμικών αλλα-
γών, καθώς και ολοκληρωμένων εφαρμογών, όπως είναι το ΕLΕΝΧΙS
και το TAXISNET. 
Ενδεικτικά, σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν επιμορφωτικές δράσεις
που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο και την οργάνωση των υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό έλλειμμα και
το δημόσιο χρέος, την ανίχνευση και καταπολέμηση της φοροδιαφυ-
γής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Επίσης, υλοποιήθηκαν
δράσεις σχετικές με τη διενέργεια φορολογικών και τελωνειακών ελέγ-
χων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), καθώς
και με τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πλη-
ροφοριών και ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, ούτως ώστε να
τεθούν όλα σε παραγωγική λειτουργία.

Επιμόρφωση στελεχών Εκπαίδευσης
Σε εφαρμογή τέθηκε η προγραμματική συμφωνία του Υπουργείου
Παιδείας με το ΕΚΔΔΑ για την υποχρεωτική επιμόρφωση των
στελεχών της Εκπαίδευσης στις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιό-
τητες που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικών διοι-
κητικής και καθοδηγητικής επάρκειας. 
Σε πρώτη φάση διοργανώθηκαν τρία πιλοτικά ταχύρρυθμα προ-
γράμματα για Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, ενώ, με τη νέα επιμορφωτική περίοδο (πρώτο εξάμηνο
του 2013), πρόκειται να υλοποιηθούν, στην Αθήνα και τη Θεσ-
σαλονίκη, άλλα δεκαπέντε με τη συμμετοχή 350 στελεχών Εκπαί-
δευσης. Από αυτά πέντε είναι ταχύρρυθμα και αφορούν στην
απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας από Διευθυντές
Εκπαίδευσης, ενώ τα υπόλοιπα δέκα αφορούν στην απόκτηση
πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας από Σχολικούς Συμ-
βούλους. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την υλο-
ποίηση σειράς εκτεταμένων προγραμμάτων που, εκτός από τη
θεωρητική επιμόρφωση, διάρκειας 96 ωρών, περιλαμβάνουν και
πρακτική άσκηση σε Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης διάρ-
κειας 80 διδακτικών ωρών. 
Τ ο έργο υλοποιείται με ίδια μέσα από το Ινστιτούτο Επιμόρφω-
σης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ και υποστηρίζεται από Ομάδα Εργασίας,
στην οποία μετέχουν τρία στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και
τέσσερα επιστημονικά στελέχη του ΙΝΕΠ. Μέχρι το 2014, συνο-
λικά 5.000 στελέχη της Εκπαίδευσης θα κληθούν να παρακολου-
θήσουν περισσότερα από 240 εξειδικευμένα επιμορφωτικά
προγράμματα. 

Εκπαίδευση στην ψηφιακή υπογραφή
Σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης στην ψηφιακή υπογραφή πρό-
κειται να υλοποιήσει το ΕΚΔΔΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής της ηλε-
κτρονικής έκδοσης και διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο. Η
επιμορφωτική παρέμβαση, που σχεδιάστηκε από τα επιστημονικά
στελέχη του ΙΝΕΠ, στόχο έχει να εφοδιάσει τους υπαλλήλους με όλες
τις  απαραίτητες γνώσεις τόσο σε θεσμικό, όσο και σε πρακτικό επί-
πεδο, ούτως ώστε η δημόσια διοίκηση:
• να προχωρήσει στην ταχύτερη διεκπεραίωση καθημερινών διαδι-
κασιών,
• να αναβαθμίσει καθοριστικά την ποιότητα των παρεχομένων υπη-
ρεσιών, 
• να ενισχύσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, 
• να επιτύχει υψηλές οικονομίες κλίμακας και άλλα οφέλη. 
Κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής παρέμβασης θα αναλυθούν θέ-
ματα, όπως:
• νόμος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικό έγγραφο,
• διαδικασίες έκδοσης ηλεκτρονικών εγγράφων,
• θεσμικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές,
• διαδικασίες έκδοσης - ανάκλησης των ψηφιακών πιστοποιητικών,
• χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών σε ψηφιακά έγγραφα και ηλε-
κτρονικά μηνύματα.

Το πρώτο δεκάμηνο του 2012 διοργανώθηκαν περισσότερα από 140
εξειδικευμένα προγράμματα με τη συμμετοχή 2.000 και πλέον ελε-
γκτών του ΣΔΟΕ, εφοριακών και τελωνειακών που υπηρετούν σε
κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες. Ορισμένα από τα προ-
γράμματα, που σχετίζονταν κυρίως με τη διαχείριση πληροφοριών
και τη διενέργεια ελέγχων, περιλάμβαναν επιτόπια εκπαίδευση στο
χώρο εργασίας, δηλαδή σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες. Η
μαθησιακή αυτή προσέγγιση είχε ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση
της ικανότητας των επιμορφωθέντων υπαλλήλων να αντιμετωπί-
ζουν με ταχύτητα και αξιοπιστία οποιαδήποτε τρέχουσα ή ιδιαίτερη
περίπτωση προκύπτει κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους κα-
θηκόντων.

Οι επιμορφωτικές δράσεις 
του ΕΚΔΔΑ συγχρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΔΔΑε Ιδιοκτησία: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Πειραιώς 211, 177 78  Ταύρος l Tηλ.: 213 1306 400, 401  l www.ekdd.gr l ekdd@ekdd.gr

Επιμέλεια: Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  l prpress@ekdd.gr 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση κειμένων με παράκληση τη μνημόνευση της έκδοσης

ενημ  ρωση

Εξειδικευμένα προγράμματα για ελεγκτές ΣΔΟΕ, εφοριακούς και τελωνειακούς

Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας



Η Άννα Αναγνωστοπούλου, γεννήθηκε και με-

γάλωσε στην Αθήνα. Είναι μητέρα δύο παι-

διών. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος / Χωροτάκτης.

Στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης (1980–

2011). Μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΧΩΔΕ από

το 1980 έως το 2000 με απασχόληση σε θέ-

ματα Πολεοδομικού, Χωροταξικού και Περι-

βαλλοντικού Σχεδιασμού. Ειδικό Επιστημονικό

Προσωπικό στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί-

κησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) από το 2000

έως το 2011. Επιστημονικά Υπεύθυνη στην

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (2000-2004).

Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ /

2004-2011). Από τον Οκτώβριο του 2011 είναι συνταξιούχος. Ιδρυτικό

μέλος της Γραμματείας Γυναικών της ΑΔΕΔΥ. Μέλος της Ένωσης Γυναι-

κών Μηχανικών (ΕΔΕΜ). Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Μηχανικών Διπλω-

ματούχων ΑΕΙ (ΕΜΔΥΔΑΣ) επί σειρά ετών. Ως μέλος του ΤΕΕ, συμμετείχε

σε ομάδες εργασίας για θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

(Διοικητική Μεταρρύθμιση «Καλλικράτης», εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο Συμ-

βούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων κ.ά.).
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Νέα Διοίκηση στο ΕΚΔΔΑ

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνη Μανιτάκη, Γενική Γραμμα-
τέας του ΕΚΔΔΑ ορίστηκε η κα Άννα Αναγνωστοπούλου και
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Παύλος Δ. Πέζαρος,
αντικαθιστώντας αντίστοιχα τους κ.κ. Νικόλαο Γεωργαράκη και
Νικόλαο – Κομνηνό Χλέπα. 
Ταυτόχρονα ανασυγκροτήθηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο με τη
συμμετοχή τριών εμπειρογνωμόνων με γνωστικά αντικείμενα την
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Επιστήμη και τη Δημόσια Διοί-
κηση, καθώς και το Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, όπου
πρόεδρος ανέλαβε η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, καθηγήτρια στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Επιπλέον, στελέχη προερχόμενα από το ΕΚΔΔΑ ανέλαβαν διευ-
θυντικά καθήκοντα στις εκπαιδευτικές και επιστημονικές μονά-
δες. Ειδικότερα, Διευθύντρια στο ΙΝΕΠ ορίστηκε η Δρ Φανή
Κομσέλη, τα ηνία της ΕΣΔΔΑ ανέλαβε ο Δρ Γεώργιος Παπαγεωρ-
γίου, ενώ στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών τοποθετή-
θηκε ως Υπεύθυνη – Συντονίστρια η κα Αναστασία
Παπαστυλιανού.  
Καθήκοντα προϊσταμένων στις Διοικητικές Μονάδες ασκούν τα
στελέχη του ΕΚΔΔΑ, κ. Ηλίας Πεχλιβανίδης (Διεύθυνση Προ-
γραμματισμού και Ανάπτυξης), κα Ειρήνη – Λαμπρινή Αναστα-
σίου, (Διεύθυνση Διοικητικού) και κα Ευαγγελία Σοφία (Διεύθυνση
Οικονομικού).     

Ο Παύλος Δ. Πέζαρος, είναι οικονομολόγος

(απόφοιτος ΑΣΟΕΕ) με μεταπτυχιακές σπου-

δές σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου, Οικονομι-

κής Ολοκλήρωσης και Οικονομικής Ανάπτυξης

στο Πανεπιστήμιο Λάνκαστερ (UK), καθώς και

στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του

Πάντειου Πανεπιστημίου από το οποίο απέ-

κτησε το αντίστοιχο μεταπτυχιακό δίπλωμα

Μάστερ. Είναι επίτιμος Διευθυντής Αγροτικής

Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης & Τροφίμων, όπου υπηρέτησε επί 33 έτη.

Έχει διατελέσει, μεταξύ των άλλων, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊ-

κών Δημόσιων Πολιτικών στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης

(Maastricht, NL), Αντιπρόεδρος και Εθνικός Εκπρόσωπος στο ΔΣ του Διε-

θνούς Κέντρου Ανωτάτων Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών (CIHEAM

–Paris, FR), Αντιπρόεδρος της Ομάδας «Γεωργικών Πολιτικών» του ΟΟΣΑ,

καθώς και Εθνικός Εκπρόσωπος/Εμπειρογνώμονας σε πλήθος κοινοτικών

και διεθνών διαβουλεύσεων, επιπέδου Συμβουλίου ΕΕ, Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής και Διεθνών Οργανισμών. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα στην

ελληνική και αγγλική συμμετέχοντας και σε συλλογικές εκδόσεις

Παύλος Δ. Πέζαρος

Άννα Αναγνωστοπούλου 

Δρ Γεώργιος Παπαγεωργίου 

Δρ Φανή Κομσέλη

Αναστασία Παπαστυλιανού

Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος

Νικολέττα Μπιτούνη

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Ελισάβετ Πανουτσάκου

Κωνσταντίνα Καραγιάννη

Νικόλαος Ανδρουλακάκης

Μιχαήλ-Αγγελος Βουράκης 

Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος 

Βασίλης Πολυμερόπουλος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΔΔΑ

Γενική Γραμματέας ΕΚΔΔΑ

Διευθυντής ΕΣΔΔΑ

Διευθύντρια ΙΝΕΠ 

Υπεύθυνη - Συντονίστρια ΜοΤεΚ

Εμπειρογνώμονας / Οικονομική 

Επιστήμη

Εμπειρογνώμονας / Νομική Επιστήμη

Εμπειρογνώμονας / Πολιτική 

Επιστήμη - Δημόσια Διοίκηση

Εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ

Αναπλ. Εκπρόσωπος ΑΔΕΔΥ

Εκπρόσωπος Ένωσης Περιφερειών

(ΕΝΠΕ)

Αναπλ. Εκπρόσωπος ΕΝΠΕ

Εκπρόσωπος ΠΟΕ – ΟΤΑ

Αναπλ. Εκπρόσωπος ΠΟΕ - ΟΤΑ

Αντιγόνη Λυμπεράκη

Γεωργία Γιαννακούρου

Νικόλαος - Κομνηνός Χλέπας

Μαίρη Κοτρωνιά 

Άννα Κοντονή 

Δρ Γεώργιος Παπαγεωργίου 

Δρ Φανή Κομσέλη

Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος

Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αν. Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστρι-

ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αν. Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστρι-

ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Ειδική Επιστήμων σε θέματα 

Δημόσιας Διοίκησης

Διευθυντής ΕΣΔΔΑ

Διευθύντρια ΙΝΕΠ 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης ΥΔιΜΗΔ

Επιστημονικό - Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 
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Το ΕΚΔΔΑ έχει καθιερώσει την ελεύθερη - ανοικτή πρόσβαση των πολιτών,

των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των φορέων του δημοσίου, σε όλο

το φάσμα των δράσεων και πρωτοβουλιών που σχεδιάζει και υλοποιεί. 

Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσει και παρέχει ανοικτές υπηρεσίες και δε-

δομένα που διασφαλίζουν την αξιόπιστη συμμετοχή και τη διαφανή πρό-

σβαση σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής - επιμορφωτικής διαδικασίας, καθώς

και στη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση της διοικητικής γνώσης και

της καινοτομίας. 

Οι διαδικτυακές δράσεις ανοικτής πρόσβασης του ΕΚΔΔΑ σχετίζονται με και

αφορούν στη συμμετοχική διακυβέρνηση, στις εκπαιδευτικές δράσεις και στα

συνεργατικά δίκτυα. Παρουσιάστηκαν στις 28.10.2012, σε ειδική εκδήλωση

στο αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοι-

χτής Πρόσβασης (www.openaccessweek.org). 

Ειδικότερα, τις δράσεις συμμετοχικής διακυβέρνησης και συνεργατικών δι-

κτύων του ΕΚΔΔΑ παρουσίασε η κα Αναστασία Παπαστυλιανού, Υπεύθυνη

- Συντονίστρια της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜοΤεΚ), ενώ τις

ανοικτές εκπαιδευτικές υπηρεσίες ο Δρ Αναστάσιος Σαλής, Προϊστάμενος  

Ανοικτή Συμμετοχική Διακυβέρνηση
• Δημόσιες διαβουλεύσεις σχεδίων Νομοθετικών και Κανονιστικών διατάξεων.

Το 2011 διεξήχθησαν 79 διαβουλεύσεις και  αναρτήθηκαν 25.640 σχόλια. 

• Ανοικτό Αποθετήριο Ερευνών και Μελετών: Δημιουργήθηκε Ανοικτό Ψη-

φιακό Αποθετήριο μελετών του δημοσίου.

• Ανοικτά Συνεργατικά Εργαστήρια Πολιτών, Εκπροσώπων και Στελεχών δη-

μόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη συλλογή ιδεών και προτάσεων βελτίωσης

δημοσίων υπηρεσιών. Υλοποιήθηκαν 5 κύκλοι ανοικτών εργαστηρίων, όπου

κατατέθηκαν 750 ιδέες και προτάσεις εκ των οποίων βραβεύθηκαν 30.

• Υπηρεσία Επικοινωνίας: Υποβλήθηκαν και δρομολογήθηκαν 7.502  ερωτή-

ματα και σχόλια.

• Υπηρεσία Συνδρομητικής Ενημέρωσης: Παρέχεται αυτόματη ενημέρωση σε

4.500 περίπου φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ανοικτές Εκπαιδευτικές Δράσεις
• Προγραμματισμός Επιμόρφωσης Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της

Αυτοδιοίκησης,  ανά θεματικό κύκλο, περιφέρεια, πόλη, χρόνο, τίτλο και πηγή

χρηματοδότησης  

• Περιεχόμενο Πιστοποιημένων Προγραμμάτων (σκοπός, ομάδα - στόχος

κ.λπ.)

• Εισηγητές –Εκπαιδευτές πιστοποιημένοι ανά θεματική ενότητα, τόπο και

χρόνο ανάθεσης διδακτικού έργου 

• Ηλεκτρονικά μαθήματα εξ αποστάσεως 

• Εκθέσεις Πολιτικής Καινοτόμων Εργαστηρίων

• Συγκεντρωτικά Στοιχεία Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αποτίμησης της

Αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών δράσεων

• Πρόγραμμα Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-

σης 

• Εκπαιδευτικό υλικό 

• Εργασίες Σπουδαστών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-

κησης 

• Ανοικτή Πρόσβαση Στελεχών και Φορέων της Διοίκησης σε στοιχεία Ηλε-

κτρονικής Ατομικής Κάρτας Εκπαίδευσης

Ανοικτά Συνεργατικά Δίκτυα 
Δημιουργήθηκαν ανά θεματικό αντικείμενο ή έργο:

• Δίκτυο Υπευθύνων Διαβούλευσης, αποτελούμενο από 87 στελέχη της δι-

οίκησης που εκπροσωπούν 40 φορείς.

• Δίκτυο Υπευθύνων Επικοινωνίας αποτελούμενο από 63 στελέχη της διοί-

κησης που εκπροσωπούν 40 φορείς. 

• Δίκτυο Εσωτερικών Επιμορφωτών σε Υπουργεία και Ομάδων Ειδικών Επι-

στημόνων σε Περιφέρειες και Δήμους που αποτυπώνουν τις εκπαιδευτικές

ανάγκες σε Σχέδια Εκπαίδευσης 

• Δίκτυο Διευθυντών ή και Υπευθύνων Πληροφορικής της Διοίκησης

H Ανοικτή Πρόσβαση αναφέρεται στην ελεύθερη, άμεση και διαδικτυακή δυ-

νατότητα απόκτησης και αξιοποίησης της γνώσης και σχετίζεται με τομείς

όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, η υγεία, η διοίκηση κ.ά. Απορρέει από την ανά-

γκη διάχυσης της γνώσης με ταχύτερους ρυθμούς και ευθυγραμμίζεται με

την αντίληψη ότι οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν το δικαίωμα της πρό-

σβασης σε πόρους που δημιουργούνται με σκοπό την άμεση ή έμμεση εξυ-

πηρέτησή τους. Ειδικότερα, στη δημόσια διοίκηση η ελεύθερη πρόσβαση στη

διοικητική πληροφορία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο υποστήριξης της δι-

οικητικής γνώσης και καινοτομίας, αλλά και μηχανισμό προώθησης της δια-

φάνειας και λογοδοσίας της διοίκησης. Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης

θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους, χωρίς θεσμικούς και τεχνικούς

φραγμούς, με στόχο τον ουσιαστικό έλεγχο και τη μείωση της σπατάλης

πόρων, αλλά και την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Ανοικτή Πρόσβαση και ΕΚΔΔΑ
του Τμήματος  Εφαρμογών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύ-

θυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΔΔΑ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογής της ανοικτής

πρόσβασης στη δημόσια διοίκηση από τον κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, στέ-

λεχος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του ΥΔιΜΗΔ, για τα ανοικτά

οικονομικά δεδομένα, από τον κ. Αθανάσιο Χατζή, στέλεχος Πληροφορικής

του ΥΠΕΚΑ, για την υπηρεσία ανοιχτής διαδικτυακής πρόσβασης αδειών

εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, από τον κ. Σπύρο Αθανασίου, στέλεχος

Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσημείωσης για τα ανοικτά

γεοχωρικά δεδομένα.

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης των διαβουλεύσεων

από τον κ. Βασίλειο Κουρμπάνη, στέλεχος Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

καθώς και της “εξόρυξης” της γνώμης των πολιτών από ελεύθερο κείμενο,

από τον κ. Νίκο Δίκαρο, στέλεχος της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλε-

κτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του ΥΠΕΣ. Τέλος ο κ. Κώστας Σούλης,

στέλεχος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του ΥΔιΜΗΔ ανέπτυξε

την οπτική απεικόνιση των παρεμβάσεων των πολιτών.


