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Επιμόρφωση
17.000 και πλέον υπαλλήλων με την υλοποίηση 780 προγραμμάτων κατά την
επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013. Σχεδόν το 50% των
επιμορφωτικών δράσεων αφορούν σε τομείς με θεματικά αντικείμενα: Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εφαρμοσμένες
Τεχνολογίες.
Σελ.: 2
υπαλλήλων που εντάσσονται στο καθεστώς της κινητικότητας, τόσο κατά τη
φάση αναζήτησης νέων οργανικών θέσεων, όσο και μετά την τοποθέτησή τους
σε φορείς υποδοχής. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης ανατέθηκε στο
ΕΚΔΔΑ με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΔιΜΗΔ, μετά την επίσκεψη
εργασίας που πραγματοποίησε στο ΕΚΔΔΑ (φωτο).
Σελ.: 5
4.500 στελεχών ελεγκτικών αρχών και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής, τη βεβαίωση και είσπραξη κρατικών εσόδων, τη διενέργεια φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων μέσω
ολοκληρωμένων πληροφοριακών εφαρμογών (ΕLΕΝΧΙS, ΤAXISNET).
Σελ.: 4
760 και πλέον ανώτερων στελεχών με την υλοποίηση δράσεων παροχής τεχνικής βοήθειας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και μεταφοράς τεχνογνωσίας για
την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών.
Σελ.: 4
1.000 στελεχών της εκπαίδευσης για την απόκτηση διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας, στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής προγραμματικής συμφωνίας του ΕΚΔΔΑ με το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή την περίοδο οργανώνονται
ταχύρρυθμα προγράμματα για 500 σχολικούς συμβούλους.
Σελ.: 3
2.800 στελεχών υπουργείων στην ψηφιακή υπογραφή με την υλοποίηση συνολικά 141 προγραμμάτων. Η επιμορφωτική δράση, εντάσσεται στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας του ΥΔιΜΗΔ για πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής έκδοσης
και διακίνησης εγγράφων στο δημόσιο έως το καλοκαίρι του 2014.
Σελ.: 3
455 κρατικών λειτουργών που εμπλέκονται στην Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε., ως
Πρόεδροι, Αναπληρωτές και Εθνικοί εκπρόσωποι, ή μετέχουν στις ομάδες στήριξης της Προεδρίας. Η επιμορφωτική δράση βρίσκεται στην τελική της φάση,
όπου έμφαση δίνεται στις τεχνικές διαπραγμάτευσης.
Σελ.: 3

30χρονη διαδρομή
Η αποτίμηση του έργου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ως παράγοντα μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση βρίσκεται στις προτεραιότητες
της Σχολής, η οποία φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την
ίδρυσή της. Στα θρανία της ΕΣΔΔΑ έχουν καθίσει συνολικά
2.345 σπουδαστές από 26 εκπαιδευτικές σειρές, ενώ άλλοι
100 αναμένεται να εισαχθούν με τον τρέχοντα διαγωνισμό, το
προκαταρκτικό στάδιο του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί
στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Σελ.: 6 - 7

Αναπληρώτρια Γενικού Γραμματέα
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ, καθήκοντα αναπληρώτριας Γενικού Γραμματέα ασκεί από τον Αύγουστο του 2013 η δρ Φανή
Κομσέλη, πολιτικός επιστήμονας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή
(Paris X). Η κα Κομσέλη έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΚΕΠΑ και, στη συνέχεια, του ΟΑΕΔ. Από το 2002 ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΔΔΑ, όπου διετέλεσε και Αναπληρώτρια Διευθύντρια της ΕΣΔΔΑ. Το 2008 τοποθετήθηκε Σύμβουλος Επιστημονικού Έργου
στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και από τον Νοέμβριο του 2012 είναι Διευθύντρια του ΙΝΕΠ.
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780 επιμορφωτικές δράσεις
780 πιστοποιημένα προγράμματα περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου
2013 του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)
του ΕΚΔΔΑ και απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Από το σύνολο των επιμορφωτικών δράσεων
το 60% πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα
και το υπόλοιπο 40% σε άλλες πόλεις της περιφέρειας, ενώ έμφαση δίνεται πρωτίστως
στους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
εφαρμοσμένων τεχνολογιών, καθώς και σε
θέματα οικονομίας και δημοσιονομικής πολιτικής, όπως φαίνεται στον πίνακα, όπου
αποτυπώνεται ο αριθμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά κύκλο πολιτικής.
Όλες οι δράσεις υποστηρίζουν τη διοικητική
μεταρρύθμιση και τις δημόσιες πολιτικές και
προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και υποβολή σχεδίων εκπαίδευσης με τη συνεργασία υπηρεσιών και
φορέων του δημοσίου. Οι στόχοι που έχουν
τεθεί με τον προγραμματισμό του ΙΝΕΠ, μεταξύ άλλων, είναι:

 η σταδιακή βελτίωση της παρεχόμενης επιμόρφωσης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων, ειδικά σε τομείς όπως η ηγεσία, η
διαχείριση πόρων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η αξιολόγηση,
 η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων που
θα καλύπτουν την κινητικότητα και θα συνδράμουν στην επίλυση επειγουσών αναγκών
που εμφανίζονται σε δημόσιους φορείς,

ε
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Σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2013
υλοποιήθηκαν συνολικά 820 προγράμματα με
τη συμμετοχή 18.540 υπαλλήλων.

Επιμορφωτικές δράσεις ΙΝΕΠ ανά Κύκλο Πολιτικής
Δράσεις Ποσοστό

Κύκλος Πολιτικής
Οικονομία – Δημοσιονομική Πολιτική

224

28,72

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες

170

21,79

Αποτελεσματικότητα – Διαφάνεια στη Διοίκηση

104

13,33

Διοικητική Μεταρρύθμιση – Αποκέντρωση

87

11,15

Βιώσιμη Ανάπτυξη

77

9,87

Κοινωνική Πολιτική

59

7,56

Εισαγωγική Εκπαίδευση

59

7,56

Σύνολο

Μνημόνιο συνεργασίας
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
(ΑΔΜ-Θ) και του ΕΚΔΔΑ υπέγραψαν, στις
30/09/2013, στη Θεσσαλονίκη, ο Γενικός
Γραμματέας ΑΔΜ-Θ, κ. Αθανάσιος Καρούντζος, και η αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ, Δρ Φανή Κομσέλη.
Το μνημόνιο αποσκοπεί στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου επιμορφωτικών δράσεων,
οι οποίες θα ανταπο- κρίνονται στους επιχειρησιακούς στόχους και τις οργανωσιακές αλλαγές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Οι επιμορφωτικές δράσεις που θα σχεδιαστούν από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ και θα υλο-

 η παροχή ευέλικτων δράσεων και πρακτικής υποστήριξης που συμβάλλουν στην αλλαγή και στην ανάπτυξη φορέων, κυρίως
μέσα από βέλτιστες πρακτικές και παροχή τεχνογνωσίας.

ποιηθούν από την αποκεντρωμένη του δομή
στη Θεσσαλονίκη (ΠΙΝΕΠΘ) επικεντρώνονται
κυρίως στους τομείς:
• Δημόσιου Management, με έμφαση στη
βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς, την
ενίσχυση των γνώσεων και την αποτελεσματικότερη οργάνωση της ΑΔΜ-Θ
• Νομικού πλαισίου - Νομολογίας με έμφαση στην εποπτεία και τον έλεγχο των
ΟΤΑ, τη μεταναστευτική πολιτική, την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και τη διαχείριση των εθνικών κληροδοτημάτων
• Οικονομικών, με έμφαση στη διαχείριση
θεμάτων σχετικών με την περιουσία και τα
οικονομικά των ΟΤΑ, το δημόσιο λογιστικό,

780

100

τις διαδικασίες προμηθειών, τη χρηματοδότηση και αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ
• Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής
νομοθεσίας, τον έλεγχο της ποιότητας των δημοσίων έργων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, καθώς και εξειδίκευση σε θέματα Δασικής Πολιτικής, Χωρικών Πολιτικών και Δημοσίων Έργων
• Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση
στην καλλιέργεια της ευρύτερης αξιοποίησης
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των
βασικών δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών και πολυμέσων, καθώς και την
προώθηση των εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής οργάνωσης και αυτοματοποίησης γραφείου.

Οι επιμορφωτικές δράσεις
του ΕΚΔΔΑ συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

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

Υποστήριξη Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ
Ολοκληρώνεται εντός του Νοεμβρίου η επιμορφωτική δράση του ΕΚΔΔΑ για την προετοιμασία και υποστήριξη των κρατικών
λειτουργών που εμπλέκονται στην άσκηση
της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά το α΄ εξάμηνο
του 2014. Κατά τη χρονική περίοδο Μαΐου –
Οκτωβρίου 2013 διοργανώθηκαν από το
ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ, 15 επιμορφωτικά προγράμματα με τη συμμετοχή 263 στελεχών
υπουργείων και φορέων που πρόκειται να
αναλάβουν καθήκοντα Προέδρων, Αναπληρωτών και Εθνικών Εκπροσώπων. Την ίδια
χρονική περίοδο υλοποιήθηκαν 14 επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν 192 μέλη των ομάδων στήριξης
της Προεδρίας.
Η επιμορφωτική δράση σχεδιάστηκε από
επιστημονική ομάδα έργου και η τελευταία

διαδραστική επικοινωνία, μελέτη περίπτωσης,
παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης,
πρακτική διαπραγμάτευσης, καθώς και ανάλυση σχέσεων μεταξύ Προεδρίας, Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εκπαιδευτές προέρχονταν από τη Γραμματεία Συμβουλίου της
ΕΕ, την Εθνική Σχολή Διοίκησης της Γαλλίας
(ΕΝΑ) και από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ.
φάση περιλάμβανε εξειδικευμένα προγράμματα σε ζητήματα τεχνικών διαπραγμάτευσης για τους Προέδρους των λειτουργούντων
ομάδων του Συμβουλίου και τους Εθνικούς
Εκπροσώπους, καθώς και για τις ομάδες στήριξης. Σε όλες τις δράσεις οι μέθοδοι εκπαίδευσης που υιοθετήθηκαν περιλάμβαναν:

Επιμόρφωση Στελεχών Εκπαίδευσης
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση της προγραμματικής συμφωνίας
του Υπουργείου Παιδείας με το ΕΚΔΔΑ για την υποχρεωτική επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης στις εξειδικευμένες γνώσεις και
δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικών διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας. Σε πρώτη φάση υλοποιήθηκαν
8 ταχύρρυθμα προγράμματα διοικητικής επάρκειας με τη συμμετοχή
190 Διευθυντών και στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και 9 προγράμματα καθοδηγητικής επάρκειας στα οποία συμμετείχαν 275 σχολικοί
σύμβουλοι και στελέχη εκπαίδευσης.
Κατά την τρέχουσα επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος
2013) υλοποιούνται 18 ταχύρρυθμα προγράμματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Καβάλα, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Τρί-

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΔΔΑ ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμορφωτικής
δράσης υπογράφοντας, στις αρχές Μαρτίου
του 2013, σχετικό πρωτόκολλο με το καθ΄
ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε
προηγηθεί η επιτυχής συμβολή του ΕΚΔΔΑ
στην υποστήριξη της κυπριακής Προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ το 2012.

πολη και Ρόδο, τα οποία πρόκειται να παρακολουθήσουν περίπου
540 υπηρετούντες σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές εκπαίδευσης.
Αντίστοιχα προγράμματα για σχολικούς συμβούλους πρόκειται να
υλοποιηθούν έως τον Φεβρουάριο του 2014 και στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Ιωάννινα), Θεσσαλίας (Λάρισα),
Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) και Ιονίων
Νήσων (Κέρκυρα).
Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα προγράμματα εκτεταμένης διάρκειας
για Διευθυντές σχολικών μονάδων και στελεχών εκπαίδευσης, τα
οποία εκτός από τη θεωρητική επιμόρφωση διάρκειας 96 ωρών, περιλαμβάνουν και πρακτική άσκηση σε Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης, διάρκειας 80 διδακτικών ωρών. Η επιλογή των
συμμετεχόντων σ΄ αυτά θα γίνει με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας
και έπειτα από κλήρωση.

Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Υπογραφή
Ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπογραφής, θα γίνεται από το 2014
η διακίνηση των εγγράφων στον δημόσιο τομέα. Σε πρώτη φάση και
μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2013, όλες οι κεντρικές υπηρεσίες των
υπουργείων πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔιΜΗΔ), έως το καλοκαίρι του
2014, η ψηφιακή υπογραφή πρέπει να έχει επεκταθεί σε όλο το δημόσιο, γεγονός που θα επιφέρει ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,
αλλά και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Με βάση την προτεραιότητα που δόθηκε από το ΥΔιΜΗΔ, το ΙΝΕΠ
του ΕΚΔΔΑ υλοποίησε, από τον περασμένο Δεκέμβριο, συνολικά 114
επιμορφωτικά προγράμματα με τη συμμετοχή 2.280 στελεχών, ενώ,
μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί άλλα 31 προγράμματα, τα οποία πρόκειται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 520
υπάλληλοι. Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης αναλύονται και
εξειδικεύονται θέματα, όπως:

• νόμος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικό έγγραφο
• διαδικασίες έκδοσης ηλεκτρονικών εγγράφων
• θεσμικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές
• διαδικασίες έκδοσης - ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών
• χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών σε ψηφιακά έγγραφα και
ηλεκτρονικά μηνύματα.
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Βέλτιστες Πρακτικές - Μεταφορά Τεχνογνωσίας
Με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
(ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ υλοποίησε συνολικά τριάντα δύο (32) επιμορφωτικές δράσεις, στο
πλαίσιο εφαρμογής του οδικού χάρτη για την
παροχή τεχνικής βοηθείας στον τομέα του
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Τα προγράμματα που υποστηρίχθηκαν από
την Ομάδα Δράσης της ΕΕ στην Ελλάδα με τη
συνδρομή της Φορολογικής Υπηρεσίας (FIOD)
της Ολλανδίας, παρακολούθησαν 760 στελέχη των φορολογικών αρχών, της οικονομικής αστυνομίας, της Αρχής καταπολέμησης
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες, του ΣΔΟΕ, της Τράπεζας
της Ελλάδας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΟΙΚ.
Οι επιμορφωτικές δράσεις αναπτύχθηκαν σε
τρία επίπεδα και αφορούσαν στην τεχνική
υποστήριξη, αλλά και στην εκπαίδευση στον
χώρο εργασίας από ευρωπαίους εμπειρογνώμονες σε θέματα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, με σύγχρονες
μεθόδους/τεχνικές και εργαλεία οικονομικής
ανάλυσης, καθώς και μεθόδους και βέλτιστες
πρακτικές συνεργασίας των εμπλεκόμενων
φορέων.

Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων
Ταυτόχρονα, το ΕΚΔΔΑ υλοποίησε δράσεις
συμβουλευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα για την υποστήριξη:
• της διοικητικής μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Προϋπολογισμού, Δημοσίου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης του Κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας
σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης της ΕΕ
στην Ελλάδα.
• της καταπολέμησης της διαφθοράς και της

γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, στο πλαίσιο του
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας
• των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Γερμανίας
με τη συνεργασία της Ομάδας Δράσης της ΕΕ
στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση εφοριακών - ελεγκτών
Την ίδια περίοδο και παράλληλα με τις προαναφερόμενες δράσεις υλοποιήθηκαν 125
επιμορφωτικά προγράμματα με τη συμμετοχή σχεδόν 1.900 υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ,
του ΣΔΟΕ, εφοριακών, τελωνειακών και ελεγκτών εσόδων. Ενδεικτικά, σχεδιάσθηκαν και
υλοποιήθηκαν επιμορφωτικές δράσεις που
σχετίζονται, μεταξύ των άλλων, με διενέργεια
φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, βεβαίωσης και είσπραξης δημοσίων εσόδων,
καθώς και με τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών
και ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών,
ούτως ώστε να τεθούν σε πλήρη παραγωγική
λειτουργία.
Ορισμένα από τα επιμορφωτικά προγράμματα που σχετίζονταν κυρίως με τη διαχείριση πληροφοριών και τη διενέργεια ελέγχων,
οργανώθηκαν σε περιφερειακές υπηρεσίες
και περιλάμβαναν επιτόπια εκπαίδευση, δηλαδή σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες. Η μαθησιακή αυτή προσέγγιση είχε ως
στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας των επιμορφωθέντων υπαλλήλων να
αντιμετωπίζουν με ταχύτητα και αξιοπιστία
οποιαδήποτε τρέχουσα ή ιδιαίτερη περίπτωση προκύπτει κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων.

Συνέργεια με ΕΝΑ
Στο πλαίσιο της υποστήριξης των προτεραιοτήτων της διοικητικής μεταρρύθμισης, το
ΕΚΔΔΑ με τη συνεργασία της Εθνικής Σχολής Διοίκησης (ΕΝΑ) της Γαλλίας, πρόκειται να
υλοποιήσει στην Αθήνα τέσσερις επιμορφωτικές δράσεις με τους ακόλουθους τίτλους:
• Αποκέντρωση Αρμοδιοτήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
• Διϋπουργικός Συντονισμός των εθνικών πολιτικών
• Επενδύοντας στις Περιφέρειες : ο ρόλος των πόλων ανταγωνιστικότητας (clusters)
• Κινητικότητα στη Δημόσια Διοίκηση (κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση)
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Έως την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής περιόδου (Δεκέμβριος 2013) πρόκειται να διοργανωθούν και άλλα 110 προγράμματα, τα
οποία θα κληθούν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 2.500 υπάλληλοι.

Συνάντηση DISPA
Οι επιμορφωτικές δράσεις του ΕΚΔΔΑ
που αξιοποιούν βέλτιστες πρακτικές και
μεταφορά τεχνογνωσίας και σχετίζονται
με την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων
στην Ελλάδα και, πρωτίστως, με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, παρουσιάστηκαν από την Αναπληρώτρια του
Γενικού Γραμματέα, Δρα Φανή Κομσέλη,
στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας συνάντησης
Διευθυντών Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (DISPA). Η ευρωπαϊκή
αυτή συνάντηση, με κεντρικό θέμα «Ηγεσία, Ηθική και Παρακίνηση στη Δημόσια
Διοίκηση: προκλήσεις και αναζήτηση μιας

Από το Βίλνιους στην Αθήνα

κατάλληλης απάντησης», διοργανώθηκε
στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2013 στην πόλη
Βίλνιους από το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Λιθουανίας, η οποία ασκεί την
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και από
τον προσεχή Ιανουάριο παραδίδει τη σκυτάλη στην Ελλάδα με το ΕΚΔΔΑ να διοργανώνει, τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα,
ανάλογη συνάντηση των μελών του
DISPA.
Η κα Κομσέλη ήταν εισηγήτρια της θεματικής ενότητας «Βελτίωση δεξιοτήτων για
την καταπολέμηση της διαφθοράς», παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του
ΕΚΔΔΑ, συμβουλευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, ενώ ακολούθησαν αντίστοιχες εισηγήσεις ομολόγων της για τις
προσπάθειες που καταβάλλονται στη
Σουηδία, την Ιταλία και τη Λιθουανία.
Στην αποστολή του ΕΚΔΔΑ συμμετείχε και
η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, κα Νάγια Βρεττάκου (ΜΑ).

Προγράμματα για την κινητικότητα
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΔΔΑ
προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα ταχύρρυθμα προγράμματα επιμόρφωσης όσων δημοσίων υπαλλήλων εντάσσονται στο
πρόγραμμα κινητικότητας με σκοπό την ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
τους. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης ανατέθηκε στο ΕΚΔΔΑ
από την πολιτική ηγεσία του ΥΔιΜΗΔ και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες προγραμμάτων,
τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν:
• κατά τη φάση της αναζήτησης νέων οργανικών θέσεων,
• μετά την τοποθέτηση των στελεχών σε
νέες οργανικές θέσεις.

Επιπλέον, τα Υπουργεία αποστέλλουν τον
αριθμό φορολογικού μητρώου των προαναφερθέντων υπαλλήλων που χρησιμοποιείται
ως αναγνωριστικό στοιχείο στο οικείο μητρώο του ΕΚΔΔΑ, ώστε το ΙΝΕΠ, σε συνεργασία με το ΥΔιΜΗΔ, να επιλέγει τους
υπαλλήλους συνεκτιμώντας την ειδικότητά
τους, τα προγράμματα επιμόρφωσης που
τυχόν έχουν παρακολουθήσει κατά την τεΣτην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται ταχύρρυθμες επιμορφωτικές δράσεις, με αντικείμενα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με
την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες
προς τους πολίτες, ενώ, στη δεύτερη, οι δράσεις θα σχεδιαστούν σε συνεργασία των φορέων υποδοχής με το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ και με
βάση το προφίλ των θέσεων που θα καταλάβουν οι υπάλληλοι.

Εγκύκλιος ΥΔιΜΗΔ

Σε σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΔιΜΗΔ
επισημαίνεται ότι αποκλειστικός σκοπός της
επιμορφωτικής δράσης είναι η ενδυνάμωση
των γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ η συμμετοχή είναι προαιρετική για τους υπαλλήλους
και δεν έχει καμία έννομη συνέπεια για την
τοποθέτησή τους στους φορείς υποδοχής.
Ταυτόχρονα, προσδιορίζεται η διαδικασία
που πρόκειται να ακολουθηθεί ως εξής: το
ΥΔιΜΗΔ κοινοποιεί στο ΕΚΔΔΑ τις Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) κατάργησης
των θέσεων, ενώ τα επιμέρους Υπουργεία
αποστέλλουν τις διαπιστωτικές πράξεις που
έχουν εκδώσει ή πρόκειται να εκδώσουν με
τους υπαλλήλους που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας με ταυτόχρονη μνεία
της ΚΥΑ στην οποία αναφέρονται.

λευταία τριετία κ.λπ.
Στη συνέχεια, το ΙΝΕΠ θα απευθύνει πρόσκληση για συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, ενώ οι κατάλογοι των προς
εκπαίδευση υπαλλήλων που θα προκύπτουν,
θα κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες από τις
οποίες προέρχονται οι υπάλληλοι αυτοί και οι
ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω
αυτών των Υπηρεσιών.

Την επιμόρφωση των υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, γνωστοποίησε η πολιτική ηγεσία του ΥΔιΜΗΔ μετά την επίσκεψη εργασίας που είχε, στις 23
Σεπτεμβρίου 2013, στο ΕΚΔΔΑ με την αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα και Διευθύντρια του ΙΝΕΠ, Δρα Φανή Κομσέλη και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.
Παύλο Δ. Πέζαρο.
Αμέσως μετά, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: «Το
πρόγραμμα της κινητικότητας αποτελεί το εργαλείο με το οποίο
πραγματοποιείται η ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στον
δημόσιο τομέα. Είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο καλύτερης αξιοποίησης του έμπειρου και ικανού στελεχιακού δυναμικού που διαθέτει η
δημόσια διοίκηση. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα
βοηθήσουν τους υπαλλήλους να ενισχύσουν τα προσόντα και τις
γνώσεις τους, ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Το ΕΚΔΔΑ έχει αποδείξει, ως ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, ότι μπορεί
να επιτελέσει και αυτή την αποστολή».
Από την πλευρά της, η Υφυπουργός, κα Εύη Χριστοφιλοπούλου,
υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι οι υπάλληλοι που εισέρχονται στο
πρόγραμμα της κινητικότητας να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιμορφωτικές δράσεις του ΕΚΔΔΑ, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Ειδικότερα, στη φάση της
τοποθέτησής τους σε νέες θέσεις, παρέχεται εξειδικευμένη επιμόρφωση, έτσι ώστε να υπάρξει όφελος, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά
και για την υπηρεσία. Το ΕΚΔΔΑ, που διαδραματίζει έναν ζωτικό
ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, καλείται να ανταποκριθεί στην εξαιρετικά σημαντική φάση
της μεταρρύθμισης του κράτους».
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ΕΣΔΔΑ: 30χρονη διαδρομή

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Α΄ ΕΣΔΔ
Β΄ ΕΣΔΔ
Γ΄ ΕΣΔΔ
Δ΄ ΕΣΔΔ
Ε΄ ΕΣΔΔ
ΣΤ΄ ΕΣΔΔ
Ζ΄ ΕΣΔΔ
Η΄ ΕΣΔΔ
Θ΄ ΕΣΔΔ
Ι΄ ΕΣΔΔ
ΙΑ΄ ΕΣΔΔ
ΙΒ΄ ΕΣΔΔ
ΙΓ΄ ΕΣΔΔ
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29
64
60
60
30
55
90
40
102
63
90
90
100

ΙΔ΄ ΕΣΔΔ
ΙΕ΄ ΕΣΔΔ7
ΙΣΤ΄ ΕΣΔΔ
ΙΖ΄ ΕΣΔΔ
ΙΗ΄ ΕΣΔΔ
Α΄ ΕΣΤΑ
ΙΘ΄ ΕΣΔΔ
Β΄ ΕΣΤΑ
Κ΄ ΕΣΔΔ
Γ΄ ΕΣΤΑ
ΚΑ΄ ΕΣΔΔ
Δ΄ ΕΣΤΑ
ΚΒ΄ ΕΣΔΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ

150
147
123
150
145
89
141
80
123
80
100
64
80
2.345

την καταγραφή προτάσεων για τον
εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών
της ΕΣΔΔΑ.

Φάσεις Σπουδών

Η ΕΣΔΔΑ σχεδιάζει να δρομολογήσει
έρευνα – μελέτη για την αποτίμηση του
έργου των πρώην ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ ως παράγοντες μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση.
Επιπλέον, έχει συγκροτήσει διαρκή επιτροπή σταδιοδρομίας αποφοίτων με αντικείμενο:
 τη χάραξη κατευθύνσεων για την ανίχνευση των αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων,
 τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επανεκπαίδευσής τους,
 τη διατύπωση μεθοδολογίας μέτρησης
της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσής τους,

Η φοίτηση στην ΕΣΔΔΑ διαρκεί 18 μήνες, μη
υπολογιζόμενης της μηνιαίας κατ’ έτος κανονικής άδειας και διαρθρώνεται στις ακόλουθες τρεις διαδοχικές φάσεις:
Κοινή Φάση Σπουδών: έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών και απευθύνεται προς όλους
τους σπουδαστές, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά πεδία των σπουδών τους. Καλύπτει δε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών
αντικειμένων και αποσκοπεί στην απόκτηση ενός ενιαίου γνωστικού υπόβαθρου.
Ειδική Φάση Σπουδών: έχει διάρκεια δεκατριών μηνών και εστιάζει στην εφαρμοσμένη και εξειδικευμένη γνώση. Αποσκοπεί
στην ανάπτυξη των επιστημονικών δεξιοτήτων και την υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευομένων,
καθώς και στην προετοιμασία τους για τις
θέσεις για τις οποίες προορίζονται.
Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης των
σπουδαστών στις υπηρεσίες διορισμού,
διάρκειας ενός μηνός.

.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) παράγει εξειδικευμένα στελέχη σύγχρονης διοικητικής
αντίληψης, ικανά να επιφορτιστούν με επιτελικού χαρακτήρα καθήκοντα και να συμμετάσχουν στη χάραξη δημόσιων
πολιτικών υποστηρίζοντας αποτελεσματικά το έργο της δημόσιας διοίκησης (κεντρικής και αποκεντρωμένης) και της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για την εισαγωγή στην Σχολή οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, ιδιώτες ή δημόσιοι
υπάλληλοι, πρέπει να ανταποκριθούν με
επιτυχία στις διαδικασίες σχετικού εισαγωγικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός
πραγματοποιείται από Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων,
που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και συλλογικών φορέων,
καθώς και από υψηλόβαθμους δημόσιους
λειτουργούς, εξασφαλίζοντας έτσι τον
αδιάβλητο χαρακτήρα της διαδικασίας.
Οι σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ, εφόσον δεν
υπηρετούν ήδη στον δημόσιο τομέα, από
τη στιγμή της εγγραφής τους, λογίζονται
ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με τα προβλεπόμενα μισθολογικά, ασφαλιστικά και
λοιπά δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις
σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών. Με
την αποφοίτησή τους διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχου κλάδου με
την ειδικότητά τους, στον Δ΄ βαθμό, σε φορείς όλου του δημόσιου τομέα. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 26
εισαγωγικοί διαγωνισμοί (πρώην ΕΣΔΔ και
πρώην ΕΣΤΑ) και έχουν φοιτήσει συνολικά
2.345 σπουδαστές.

Διάλεξη σε σπουδαστές
Διάλεξη - ανοικτή συζήτηση με τίτλο: «Η Διαχείριση αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση σε χαλεπούς καιρούς» διοργανώνει το ΕΚΔΔΑ, στις 14
Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:30, με τη συνεργασία
της Καναδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο της Οττάβα.
Την εκδήλωση προλογίζει η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, ενώ
χαιρετισμό θα απευθύνει η αναπληρώτρια του
Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ και Διευθύντρια του ΙΝΕΠ, Δρ Φανή Κομσέλη.
Κεντρικοί ομιλητές είναι οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου της Οττάβα, κ.κ. Luc Juillet και James Lahey, οι οποίοι πρόκειται να παρουσιάσουν στους σπουδαστές της
ΕΣΔΔΑ, το μοντέλο των αλλαγών που υιοθετήθηκαν στον Καναδά σε αντίστοιχες
περιόδους, ώστε η δημόσια διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικός μοχλός ανάπτυξης. Και οι δυο εισηγητές διαθέτουν τεράστια διοικητική εμπειρία, καθώς έχουν
θητεύσει σε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα της χώρας τους.
Τον συντονισμό της διάλεξης - ανοικτής συζήτησης, που θα πραγματοποιηθεί στο
μεγάλο αμφιθέατρο του ΕΚΚΔΑ, θα έχει η πρόεδρος του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ, Καθηγήτρια Αντιγόνη Λυμπεράκη.
Σημειώνεται ότι η ΕΣΣΔΑ έχει εμπλουτίσει το Πρόγραμμα Σπουδών της με τη διεξαγωγή σειράς ημερίδων, διαλέξεων και δημόσιων συζητήσεων σε θέματα μεγάλου
ενδιαφέροντος, αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις των σπουδαστών.

Εξειδικευμένη εκπαίδευση στην ΕΣΔΔΑ
Η εξειδικευμένη γνώση παρέχεται κατά την
Ειδική Φάση Σπουδών, η οποία επιμερίζεται
στους εξής τέσσερις διαδοχικούς κύκλους εκπαίδευσης: Πρώτος Κύκλος Μαθημάτων
Εξειδίκευσης, Πρακτική Εκπαίδευση, Δεύτερος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης, Κύκλος
εκπόνησης και αξιολόγησης των Τελικών Εργασιών των εκπαιδευομένων.
Ο Πρώτος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης
έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών και περιλαμβάνει μαθήματα, εργαστήρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες
δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι δυνατό να
ανατίθεται στους εκπαιδευόμενους η εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων. Μέσω της
εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις θεμελιώδεις
αρχές άσκησης δημόσιας πολιτικής και αποκτούν σύγχρονη διοικητική αντίληψη.
Η Πρακτική Εκπαίδευση διαρκεί τέσσερις
μήνες και αποσκοπεί στην εξοικείωση των
σπουδαστών με την καθημερινότητα στους
τομείς ευθύνης του φορέα ή της υπηρεσίας
υποδοχής. Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν
να εκπονήσουν εργασία με θέμα άρρηκτα συνυφασμένο με την τρέχουσα επικαιρότητα,
αλλά και την εμπειρία που απεκόμισαν και το
έργο που επιτέλεσαν στο πλαίσιο της πρακτικής τους εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι,
φέτος, για πρώτη φορά, καθιερώθηκε ηλεΣτις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 διεξάγεται στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
το προκαταρκτικό στάδιο του 23ου (ΚΓ΄ εκπαιδευτική σειρά) διαγωνισμού εισαγωγής
εκατό (100) ατόμων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Στον φετινό διαγωνισμό που προκήρυξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) κατέθεσαν
ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής 2.497
άτομα, με τον τελικό αριθμό όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο προκαταρκτικό στάδιο να προσδιορίζεται σε 2.196 μετά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση του σχετικού πίνακα των υποψηφίων
από την ΚΕΕ.
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται σε
δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό,
με διάρκεια τριών (3) ωρών από την εκφώνηση του θέματος για τη γραπτή δοκιμασία.
Το προκαταρκτικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα μαθήματα:

κτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας, φορείς
και υπηρεσίες του δημοσίου υποβάλλουν αίτημα υποδοχής σπουδαστών για πρακτική
εκπαίδευση, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα
τα χαρακτηριστικά του φορέα και του εκπαιδευτή, καθώς και το περιεχόμενο της
πρακτικής εκπαίδευσης. Συνολικά υποβλήθηκαν 491 αιτήματα με βάση τα οποία πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση
οι σπουδαστές και σπουδάστριες της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς.
Ο Δεύτερος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης έχει διάρκεια τριών μηνών και περιλαμβάνει μαθήματα, εργαστήρια, ημερίδες,
διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες
δραστηριότητες. Τα εργαστήρια προσομοίωσης, τα οποία αξιολογούνται μέσω ομαδικών
εργασιών, είναι η περαιτέρω εμβάθυνση και
εμπλουτισμός γνώσεων σε επιμέρους θεματικά πεδία, μέσα από την ενεργό συμμετοχή
των εκπαιδευομένων, η οποία συνίσταται
στην εκπόνηση συλλογικών εργασιών/ασκήσεων, στην παρουσίαση και υποστήριξή τους
και στη συμμετοχή τους στο διάλογο που
προκύπτει. Τα μαθήματα/εργαστήρια τόσο
του Πρώτου, όσο και του Δεύτερου Κύκλου
Εξειδίκευσης, διαρθρώνονται και αυτά σε
πέντε άξονες. Κάθε άξονας αντιστοιχεί στις
εξής πέντε θεματικές ενότητες: Δημόσια Διοίκηση, Οικονομία, Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές, Τεχνολογίες Υποστήριξης Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης και Πρόγραμμα Ξένων
Γλωσσών.
Κύκλος εκπόνησης και αξιολόγησης των Τελικών Εργασιών των εκπαιδευομένων, διάρκειας δύο μηνών. Η θεματολογία των
εργασιών αντλείται από το σύνολο της διδακτέας ύλης του Προγράμματος Σπουδών της
ΕΣΔΔΑ και ανατίθενται στους σπουδαστές με
το πέρας του Δεύτερου Κύκλου Μαθημάτων
Εξειδίκευσης.

Αποφοίτηση - διορισμός

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ., κατατάσσονται με βάση τον τελικό βαθμό
αποφοίτησης στις ακόλουθες τρείς βαθμίδες:
1η βαθμίδα: Αριστούχος αποφοιτήσας (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 8,5)
2η βαθμίδα: Επιτυχώς αποφοιτήσας (βαθμός
μεγαλύτερος ή ίσος του 5 και μικρότερος του
8,5)
3η βαθμίδα: Φοιτήσας (βαθμός μικρότερος
του 5).
Μετά το πέρας των σπουδών τους στην
ΕΣΔΔΑ, οι σπουδαστές κατατάσσονται με
βάση τον τελικό βαθμό αποφοίτησης και διορίζονται στις θέσεις που προβλέπονται στην
προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού. Ο
τελικός δε βαθμός προκύπτει από τον μέσο
όρο των μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και εργασιών της Κοινής και Ειδικής
Φάσης Σπουδών, τον βαθμό της Πρακτικής
Εκπαίδευσης και τον βαθμό της Τελικής Εργασίας

Εισαγωγικός διαγωνισμός 2013
• Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
• Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική
Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει:
 Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.
 Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη
από την ΚΕΕ, ενός φακέλου με οποιοδήποτε
επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το
γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τον Πίνακα γνωστικών πεδίων που
ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
1. Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
4. Κοινωνική Διοίκηση
5. Οικονομική του Χώρου & Περιφερειακή Πολιτική

Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με
στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή.
 Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη
γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής,
γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής.
Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η
γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή με
υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη
γλώσσα. Η προφορική εξέταση του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριμελούς Επιτροπής
που ορίζεται από την ΚΕΕ.
Οι υπηρεσίες, στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό οι απόφοιτοι της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ του τμήματος Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης, είναι αναρτημένες στον
ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr στο σύνδεσμο Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2013
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