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ΤΟΜΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

O Σνκέαο «Οηθνλνκία θαη Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή» ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο έηζη ψζηε απηέο λα απνηεινχλ  αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

γεληθφηεξεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο. θνπφο καο είλαη ε παξνρή 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία λα επηβνεζνχλ ηα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ Κξάηνπο. Μέζα ζην πιαίζην ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Σνκέα ηεο 

Οηθνλνκίαο θαη Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ κε 

γλψκνλα: 

 ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ρξηζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε  

 ηελ απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε  αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ κε έκθαζε ζηε δηαθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπο 

 ηελ ελεκέξσζε γηα ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ηνπο δηαρείξηζε 

 ηελ πξαγκάησζε ησλ αξρψλ  ηεο θνξνινγηθήο  δηθαηνζχλεο 

 ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο  θνξνδηαθπγήο 

 ηε ινγνδνζία θαη δηαθάλεηα ηνπ ειεγθηηθνχ θαη εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ 

 ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο  

 ηελ ελδπλάκσζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ. ΤΓΥΡΟΝΟΗ 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ  

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ, πνπ πξνθχπηνπλ 

ιφγσ α) ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3871/2010  β) ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010, 

γ) ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, 

δ) ησλ πεξηνξηζηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηα Μλεκφληα, θαζψο θαη ε 

πξνζαξκνγή φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην λέν δεκνζηνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη δπλακηθφ θαη 

εμειίζζεηαη ζπλερψο. 

 

Ομάδα - Στόχος:  Δηδηθφηεξα αθνξά ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) ησλ Τπνπξγείσλ, Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ Φνξέσλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α’ Βαζκνχ, ΟΣΑ Β’ Βαζκνχ, Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), Κξαηηθά (ΔΤ), Παλεπηζηεκηαθά θαη ηξαηησηηθά Ννζνθνκείσλ, 

Δπνπηεπφκελα Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ θαη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ είλαη Φνξείο 

ηεο  Γεληθήο Κπβέξλεζεο & ΓΔΚΟ ηαμηλνκεκέλεο εληφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο) 

θαη Τπεξεζίεο πνπ άκεζα ή έκκεζα εκπιέθνληαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Φνξέα 

π.ρ. Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο & Διεγθηηθφ πλέδξην.  Πξντζηάκελνη Γεληθή 

Γηεχζπλζεο, Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο, Πξντζηάκελνη Σκήκαηνο,  Δηζεγεηέο / 

Τπάιιεινη. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

 Νέα δεδνκέλα θαη δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. 

 Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο  

 Γεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη θαη εθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΦΓΚ 

 Μεηξψν δεζκεχζεσλ ΦΓΚ  

 Παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ΦΓΚ 
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Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ- ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

Ομάδα Στόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο/ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο,  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β΄ 

Βαζκνχ, θαζψο θαη φισλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ., θαηεγνξίεο : ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ. ,θαηά 

πξνηεξαηφηεηα πξντζηακέλνπο Γ/λζεσλ, νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο, πξντζηακέλνπο θαη 

ζηειέρε ινγηζηεξίνπ, πνπ έρνπλ ζαλ αληηθείκελν ηε ρξήζε, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, 

δηαρείξηζε απνζεκάησλ, παξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο  θαη ζπκκεηνρή 

ζε φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ  

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλα ζχλνιν 

άκεζα εθαξκφζηκσλ, ζχγρξνλσλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ-εξγαιείσλ πάλσ ζηηο αξρέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο, θαζψο επίζεο λα εηζάγεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αξρψλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα, ψζηε λα επηηεπρζεί νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνξέα. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Γηνηθεηηθή ινγηζηηθή, βαζηθέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, 

 Λεηηνπξγηθή θαη θνζηνινγηθή νξγάλσζε νξγαληζκψλ, 

 Κφζηνο παξαγσγήο 

 Δπηκεξηζκφο ησλ θαη΄ είδνο δαπαλψλ ζηα θέληξα θφζηνπο, ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο (ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε θαη ρξεζηηθή αμία), 

 Γηαθξίζεηο θφζηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

 Νεθξφ ζεκείν ε ζεκείν ηζνξξνπίαο 
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 Κνζηνιφγεζε ππεξεζηψλ, ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο ππεξεζηψλ, έθζεζε 

θφζηνπο παξαγσγήο ππεξεζηψλ 

 

Χρονική Διάρκεια :21 ώρες 

 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟΤ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ, ΔΛΔΓΥΟ, 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ  

Ομάδα- Στόχος: Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείσλ, Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη θπξίσο νη εκπιεθφκελνη κε επνπηεία Φνξέσλ 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φζνλ αθνξά ηνλ  Πξνυπνινγηζκφ 

θαη ην Λνγηζηηθφ Γεκνζίνπ, σο  φξγαλν  κε  ην  νπνίν  αζθείηαη  ε  πνιηηηθή, ην 

ζχλνιν δειαδή ησλ θαλφλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν  δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξήκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα ζέκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ην δεκφζην ρξήκα. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Γεκφζην ινγηζηηθφ & πξνυπνινγηζκφο 

 Πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ  (ΠΓΔ) 

 Μεηξψν δεζκεχζεσλ 

 Δλνπνηεκέλνη πξνυπνινγηζκνί θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο (ΦΓΚ) 

 Έιεγρνο θξαηηθψλ δαπαλψλ, λέεο ηάζεηο, λνκηκφηεηα ,ππφινγνη, φξγαλα 

ειέγρνπ 

 Λνγηζηηθφ δεκνζίνπ, (αλάπηπμε-εθαξκνγήή), ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

 Νέεο ηάζεηο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ, 

ζπιιεηηνπξγία ινγηζηηθνχ δεκνζίνπ θαη γεληθήο ινγηζηηθήο 
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Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 

 

«ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ»-(ΔΛΠ, ΓΛΠ, IPSAS) 

Ομάδα-Στόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε Οηθνλνκηθνχο 

Γηεπζπληέο θαη Πξντζηάκελνπο Οηθνλνκηθψλ Σκεκάησλ θαη ζε ππαιιήινπο/ζηειέρε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Α’ θαη Β΄ Βαζκνχ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., θαηεγνξίεο  ΠΔ, ΣΔ. πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη  ε γλψζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο ή ε παξαθνινχζεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΙΝΔΠ «Γηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα - Αλάιπζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ». 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηηο έλλνηεο θαη 

ηε ρξήζε ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ  θαη ε απφθηεζε επαξθψλ γλψζεσλ πάλσ ζε 

ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηνπ ηνκέα ηνπο θαη λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί ζηα θαζήθνληά ηνπο. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

 Δηζαγσγή ζηε ινγηζηηθή ηππνπνίεζε 

 Ννκηθφ πιαίζην θαηάξηηζεο θαη ζέζπηζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

 Βαζηθέο έλλνηεο ΔΛΠ 

 Καλφλεο επηκέηξεζεο 

 Δπηιέμηκα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο 

 ρέδην ινγαξηαζκψλ 

 πγθξηηηθή παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 (ΔΛΠ, ΓΛΠ) 

 Δλζψκαηα θαη άπια κε θπθινθνξνχληα (πάγηα) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Απνζέκαηα 
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 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Σακεηαθέο ξνέο 

 Μεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 

 Λνγηζηηθά πξφηππα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα δεκνζίνπ ηνκέα ipsas 

 Όκηινη νληνηήησλ θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

Χρονική Διάρκεια : 35 ώρες 

 

ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ- ΑΝΑΛΤΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

Ομάδα - Στόχος:Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε Πξντζηακέλνπο θαη ππαιιήινπο 

/ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ΝΠΓΓ 

θαηεγνξίαο ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ πνπ εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο.  

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή  γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ 1) 

ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αξρέο  ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηα Κιαδηθά 

Λνγηζηηθά ρέδηα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα κε βάζε ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

θαη 2) ην ξφιν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Δηζαγσγή ζην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα  

 (αξρέο, βαζηθέο έλλνηεο θαη εξγαιεία ινγηζηηθήο) 

 Απεηθφληζε ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ 

 Έιεγρνο νξζφηεηαο θαηαρσξήζεσλ 

 Λνγηζηηθή ηππνπνίεζε – θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα δεκνζίνπ ηνκέα 
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 Λνγηζηηθά απνηειέζκαηα 

 Λνγηζηηθή απνζεκάησλ θαη παγίσλ 

 Απνηίκεζε ζηνηρείσλ απνγξαθήο 

 Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 

 Οινθιεξσκέλε εθαξκνγή ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο ζηα πιαίζηα κηαο ρξήζεο 

 Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΖΜΟΗΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 

Ομάδα Στόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο / ζηειέρε / ιεηηνπξγνχο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. πνπ επνπηεχνληαη απφ ην δεκφζην. 

Καηά πξνηεξαηφηεηα ζε Οηθνλνκηθνχο Γηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο Οηθνλνκηθψλ 

Σκεκάησλ. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπλφινπ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ελφο ζπλφινπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ  πνπ ζα κπνξέζεη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ εηζαγσγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ηελ 

εηζαγσγή επνπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ θαη ζηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ.  

 

Θεματικές Ενότητες 

 Δηζαγσγή ζηελ ειεγθηηθή 

 Βαζηθά ζηνηρεία ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνεηνηκαζία ηνπ ειέγρνπ 

 Αλάιπζε αλά ηνκέα ειέγρνπ, κειέηεο πεξηπηψζεσλ, λέεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν 

ηεο ειεγθηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη πξαθηηθήο 

 

Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 

 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

Ομάδα – Στόχος: Τπάιιεινη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γεκνζίνπ,  Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, θ.η.ι. πνπ αζθνχλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Όζνη δηαρεηξίδνληαη 

ρξήκαηα, αμίεο ή πιηθά. Κάζε άιιν πξφζσπν πνπ ζεσξείηαη ππφινγνο κε βάζε ηε 

λνκνζεζία. 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ειέγρσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Γηνηθεηηθφο έιεγρνο δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο 

 Γηθαζηηθφο έιεγρνο δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο 

 

Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 

 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ: ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ ΓΑΠΑΝΩΝ 

ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ  

Ομάδα- Στόχος: Tν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη: α) ζηηο/ζηνπο ππαιιήινπο ησλ 

Τπνπξγείσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Γεληθέο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, β) 

ζηηο/ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Γ/λζεηο 

Οηθνλνκηθνχ, γ) ζηηο/ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηνπο  ζπκκεηέρνληεο ηνπ λένπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο, ηνλ έιεγρν, 

ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε δηαδηθαζία ησλ πιεξσκψλ κέζσ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 

Πεξαηηέξσ, ην πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ  αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ. 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Γηνηθεηηθή πξάμε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα: 

ηχπνο θαη πεξηερφκελν  

 Γηαδηθαζία δέζκεπζεο πίζησζεο θαη έθδνζεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

 Μεηξψν δεζκεχζεσλ 

 Δπζχλεο – αθπξφηεηεο - αζπκβίβαζηα 

 Έιεγρνο δαπαλσλ: βαζηθεο αξρέο έλλνηεο θαη νξηζκνί  

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ -εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε δαπαλψλ 

 Σήξεζε βηβιίσλ γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε 

 Δμφθιεζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

 Πξνζεζκίεο πιεξσκψλ – ηφθνη ππεξεκεξίαο 

 ΟΠ δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (ΟΠΓΠ) 

 Αλαιήςεηο θαη αλαηξνπέο κέζσ ηνπ ΟΠΓΠ 

 Έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ κέζσ ηνπ ΟΠΓΠ 

 Δμφθιεζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ κέζσ ηνπ ΟΠΓΠ 

 Αλαθνξέο θαη αλαδεηήζεηο ζην ΟΠΓΠ 

 

Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 

 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ: ΈΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ ΓΑΠΑΝΩΝ 

ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ  

Ομάδα – Στόχος: Tν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη: α) ζηνπο ππαιιήινπο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, β) ζηνπο 

ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ, γ) ζηνπο 

ππαιιήινπο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πνπ  νη δαπάλεο ηνπο εθθαζαξίδνληαη κέρξη 31.12.2016 απφ Τπεξεζίεο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηνπο  ζπκκεηέρνληεο ηνπ λένπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο, ηνλ έιεγρν, 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ηελ εθθαζάξηζε θαη εληαικαηνπνίεζε δαπαλψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

θαη ε εκβάζπλζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζηα ζέκαηα απηά. Πεξαηηέξσ, ην πξφγξακκα 

απνζθνπεί ζηελ  αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Γεζκεχζεηο πηζηψζεσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ ηεο  

γεληθήο θπβέξλεζεο   

 Γηαδηθαζία δηελεξγείαο δεζκεχζεσλ πηζηψζεσλ π/π θνξέσλ γεληθήο 

θπβέξλεζεο  

 Δπζχλεο – αθπξφηεηεο – αζπκβίβαζηα  

 Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο: βαζηθέο αξρέο, έλλνηεο θαη νξηζκνί 

 Έιεγρνο εθθαζάξηζε θαη έθδνζε εληνιήο πιεξσκήο δαπαλψλ θνξέσλ ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο 

 Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη ζρέζε κε ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξσκή 

δαπαλψλ: είδε ηίηισλ πιεξσκψλ – δηαδηθαζίεο – επζχλεο αξκφδησλ νξγάλσλ 

– αζπκβίβαζηα   

 Πξνζεζκίεο πιεξσκψλ – ηφθνη ππεξεκεξίαο 

 

Χρονική Διάρκεια:21 ώρες 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΩΝ 

ΔΛΔΓΥΩΝ  

Ομάδα Στόχος: Tν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη: α) ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γ.Λ.Κξάηνπο 

πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, β) 

ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γ.Λ.Κξάηνπο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν 

Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ θαη Διεγθηψλ ηεο ΔΓΔΛ, γ) ζηνπο Οηθνλνκηθνχο 

Δπηζεσξεηέο πνπ εληάζζνληαη ζηε ΓΓΓΔ.  

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ δηελέξγεηαο δηαρεηξηζηηθψλ ειέγρσλ, λφκνο 

3492/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4151/2013. Σελ αλάγθε γηα νκνηνγέλεηα 

ζηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ζηελ ζχληαμε ησλ πνξηζκάησλ, δεδνκέλνπ αθελφο 

ηεο έληαμεο ζην ειεγθηηθφ δπλακηθφ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ ζεσξεηηθφ θαη 

ππεξεζηαθφ ππφβαζξν θαη αθεηέξνπ ηεο έληαμεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επηζεσξεηψλ 

ζηε ΓΓΓΔ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Γηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη ηεο ΓΓΓΔ- βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο 

 Η πνξεία ηνπ ειέγρνπ: απφ ηελ επηινγή ησλ θνξέσλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο 

 Σν ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ειέγρνπ 

 Σαθηηθνί έιεγρνη- έιεγρνο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο & ειέγρνπ θνξέσλ 

 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε –ηήξεζε κεηξψνπ δεζκεχζεσλ-έιεγρνο ΝΠΙΓ 

 Μέξνο 1ν έιεγρνο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ  & κειεηψλ 

 Μέξνο 2ν  έιεγρνο πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ  

 Έιεγρνο δαπαλψλ κηζζνδνζίαο 

 χζηεκα επηβνιήο θπξψζεσλ 

 χληαμε πνξίζκαηνο ειέγρσλ 

 

Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 

 

EYΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΤΓΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  

Ομάδα- Στόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο 

πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο π.ρ. ΟΣΑ (Γξαθεία Πξνγξακκαηηζκνχ), 

Παλεπηζηήκηα, Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (ΔΠΑΛ, δεκφζηα ΚΔΚ, ΙΔΚ, θ.ά.), 

Πνιηηηζηηθνί θνξείο (Μνπζεία), επηρεηξήζεηο πνπ επνπηεχνληαη απφ δεκφζηνπο 

θνξείο (π.ρ. Αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο Γήκσλ), θ.ά θαη νη νπνίνη λνκηκνπνηνχληαη λα 

ππνβάιινπλ πξφηαζε γηα έληαμε ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Έλσζεο (Δ.Δ.). Τπάιιεινη ζα πξέπεη λα έρνπλ επάξθεηα ζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο θαη λα έρνπλ δηαρεηξηζηεί θαηά ην παξειζφλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, ή 

έρνπλ ζρεηηθφ ππφβαζξν ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Δπξσπατθψλ 

Θεζκψλ θαζψο θαη επηηειηθά ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε ζηειερψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζχληαμεο ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα ηνπο θαηαζηήζεη δηνηθεηηθά 

ηθαλνχο λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα, λα δηεξεπλνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε εηαίξνπο, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα θαηαζέηνπλ έλαλ 

πιήξε θάθειν ππνςεθηφηεηαο θαη λα παξαθνινπζνχλ κε επηηπρία ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ππνβαιιφκελνπ έξγνπ ηνπο σο ζπληνληζηέο. 

  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Θεματικές Ενότητες 

 Πεγέο αλαδήηεζεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

έξγσλ 

 Αλαδήηεζε δπλεηηθψλ εηαίξσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 

 Οξηζηηθνπνίεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο θαη ππφβαζξν ηεο πξφηαζεο. 

Γηακφξθσζε επί κέξνπο ζηφρσλ. Δπηθνηλσλία κε δπλεηηθέο θαηεγνξίεο 

εηαίξσλ 

 Πηινηηθή θαιή πξαθηηθή πξφηαζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε 

επξσπατθφ πξφγξακκα. Παξνπζίαζε πξφηαζεο πνπ απνξξίθηεθε 

 Καηάξηηζε ζρεδίνπ ππνβνιήο πξφηαζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 

Χρονική Διάρκεια :21 ώρες 

 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΩΝ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ 

ΈΝΩΖ  

Ομάδα- Στόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο 

πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο δηθαηνχρνπο ζε ρξεκαηνδνηηθά αληαγσληζηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), πνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ή πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζέζνπλ πξφηαζε γηα 

επηρνξήγεζε ζε έλα ηνκεαθφ πξφγξακκα ηεο Δ.Δ.. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ΟΣΑ 

(Γξαθεία Πξνγξακκαηηζκνχ), Παλεπηζηήκηα, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (ΔΠΑΛ, 

δεκφζηα ΚΔΚ, ΙΔΚ, θ.ά.), Πνιηηηζηηθνί θνξείο (Μνπζεία), επηρεηξήζεηο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο (π.ρ. Αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο Γήκσλ), θ.ά.. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθπξνζψπνπο 

απηψλ ησλ θνξέσλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, εξγαιεία θαη κέζα ψζηε λα βειηησζεί 

ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνιιαπιέο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Θεματικές Ενότητες 

 Γηαρείξηζε ηεο ζχκβαζεο επηρνξήγεζεο 

 Γηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπκθψλσλ κεηαμχ ηνπ ζπληνληζηή 

(coordinator) θαη ησλ εηαίξσλ-ζπλδηθαηνχρσλ (partners-co-beneficiairies) ηνπ 

αλαιεθζέληνο έξγνπ 

 Γηαρείξηζε ηεο νκάδαο δηνίθεζεο έξγνπ 

 Δθαξκνγή ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο έξγνπ 

 χληαμε έθζεζεο πξνφδνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο επξσπατθήο 

επηηξνπήο 

 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε, επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ, θαη εθηακίεπζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο 

 Τπνβνιή ηειηθήο έθζεζεο ζπλνδεπνκέλε απφ ην αίηεκα γηα ηειηθή 

απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ 

 Κιείζηκν έξγνπ 

 Δπηκέξνπο δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ 

 Πξαθηηθή άζθεζε-κειέηε θαθέινπ 

 

Χρονική Διάρκεια :21 ώρες 

 

ΔΠΑ 2014-2020: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ 

ΤΣΖΜΑ  

Ομάδα- Στόχος:Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 γηα πξάμεηο 

πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Τπεξεζηαθέο δνκέο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ αξκφδηεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ή/θαη δηαρείξηζε πξάμεσλ. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζηειέρε ησλ 

δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην 

ηνκέα, ζηηο θχξηεο δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ζηε ρξήζε ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ΟΠ), σο βαζηθνχ εξγαιείνπ 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλεο επηθνηλσλίαο 

δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ/δηθαηνχρνπ θαη θνξέα δηαρείξηζεο ηεο πξάμεο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Πξνγξακκαηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ 2014 – 

2020 

 Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Τινπνίεζε πξάμεσλ /δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδφηεζεο 

 Δηδηθά θαη νξηδφληηα ζέκαηα 

 Γεληθή παξνπζίαζε ηνπ ΟΠ- αίηεζε θσδηθψλ πξφζβαζεο 

 Γηαδηθαζίεο επηινγήο – έγθξηζεο πξάμεσλ 

 Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο πξάμεσλ 

 Δθηππψζεηο/αλαθνξέο 

 

Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΑ 2014-2020: ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΔ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Ομάδα- Στόχος: Απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο, ζηειέρε ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ 

Αξρψλ, ησλ Δπηηειηθψλ Γνκψλ ησλ Τπνπξγείσλ, ησλ πληνληζηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα 

ην ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ησλ Αξρψλ 

Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ, ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηηξνπψλ Αλαπηπμηαθνχ ρεδηαζκνχ, θαζψο θαη φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο άπηνληαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ  ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ Δ.Δ. Σν πξφγξακκα 

απεπζχλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη 

ή πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ κε ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ην 

ζπληνληζκφ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

Πξνγξακκάησλ. 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ/ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ επηηπρή ζρεδίαζε, αλαζεψξεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

Πξνγξακκάησλ. Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, απνηειεί εμεηδηθεπκέλε επηκνξθσηηθή 

δξάζε ζπζηεκηθήο εθηάζεσο θαη ζεκαζίαο δεδνκέλνπ φηη έρεη σο ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο θαη ηθαλνηήησλ ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο ζηειέρε ψζηε λα 

ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαιακβάλνπλ νη θνξείο ζην 

πιαίζην ηνπ λένπ Δ..Π.Α. 2014-2020. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 – 2020 

 Η ινγηθή ηεο παξέκβαζεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηα απνηειέζκαηα 

 Η δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ησλ  πξνγξακκάησλ - ε  

δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ ΔΔ. 

 Η δνκή ησλ πξνγξακκάησλ 2014 -2020 

 Οη εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηεο θαη νη απηνδεζκεχζεηο 

 Η ζηξαηεγηθή ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο 

 Σν εληαίν ζχζηεκα ησλ δεηθηψλ 

 Σν πιαίζην επηδφζεσλ θαη ην απνζεκαηηθφ επίδνζεο 

 

Χρονική Διάρκεια :21 ώρες 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΑ ΣΑΜΔΗΑ: ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΑΣΖ 

Ομάδα – Στόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε απφ ηνπο 

Φνξείο Γηαρείξηζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ηνπ ΔΠΑ (2014-2020) (Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Δλδηάκεζνπο Φνξείο, ΔΤ Αξρή 

Πιεξσκήο, ΔΓΔΛ) θαη  ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο: ΓΓΓΔ-ΔΠΑ, Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε 

ηεο Γηαθζνξάο, ΓΟΔ, ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(ΔΔΓΓ), Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξί 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ ελ ηζρχ λνκνζεηηθψλ θαη ζεζκηθψλ 

πξνβιέςεσλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη 

αλίρλεπζε πεξηζηαηηθψλ δηαθζνξάο ζην πεδίν αξκνδηφηεηαο ηνπο -

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ-  

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα θαη ε αθεξαηφηεηα κέζσ ηεο πξνζδνθψκελεο 

ελίζρπζεο  ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο. Δηδηθφηεξα ζθνπφο είλαη ε επηκφξθσζε 

ησλ ζηειερψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ, ειέγρνπ θαη ζπλαθψλ ζεκάησλ 

γηα ηελ πξφιεςε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

 Οξηζκνί θαη ηππνινγία ηεο δηαθζνξάο 

 Δπξσπατθά δηαξζξσηηθά θαη επελδπηηθά ηακεία (Δ.Γ.Δ.Σ.) 2014-2020 : ΔΚ.Σ., 

Δ.Σ.Π.Α., ηακείν ζπλνρήο, Δ.Γ.Σ.Α.Α., Δ.Σ.Θ.Α., νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη νη 

ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (.Γ.Ι.Σ.). 

 χζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020: 

θνξείο δηαρείξηζεο-πηζηνπνίεζεο-ειέγρνπ 

 χζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 

:ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΔ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο 

 Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δ.Γ.Δ.Σ. 

 Δηδηθέο ζπληζηψζεο γηα δηαθζνξά θαη απάηε ζηα Δ.Γ.Δ.Σ. 

 Γηαδηθαζία ειέγρσλ. Κελά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηνξζσηηθέο πξνηάζεηο. 

 

Χρονική Διάρκεια: 14 ώρες 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΚΑΗ 

ΓΔΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Ομάδα - Στόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε αλαζεηνπζψλ αξρψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη 

Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ πνπ εξγάδνληαη ζε Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, Σκήκαηα 

πξνκεζεηψλ θαη ηερληθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ζε ειεγθηέο/επηζεσξεηέο δηαθφξσλ 

Διεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, ζε ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ θαη ΓΔ, νη νπνίνη 

ζηειερψλνπλ νξγαληθέο κνλάδεο αλαζεηνπζψλ αξρψλ, πνπ έρνπλ σο αξκνδηφηεηά 

ηνπο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζχλαςε θαη ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ ή πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ αληίζηνηρα θαζήθνληα 

(π.ρ. σο κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, Παξαιαβήο θιπ). 

 

Σκοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζθαηξηθήο ελεκέξσζεο ζε έλα πξψην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ην λέν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, ζχλαςεο θαη 

εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ (Βηβιία Ι 

θαη IV ηνπ λ. 4412/2016), ε παξνπζίαζε ησλ πην ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζε ζρέζε κε 

ην πξντζρχζαλ δίθαην, θαζψο θαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ . 

Θεματικές Ενότητες 

 Νφκνο 4412/2016 – αιιαγέο – θαηλνηνκίεο - δνκή 

 Πεδίν εθαξκνγήο-εμαηξέζεηο  

 Δηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη εηδηθά θαζεζηψηα αλάζεζεο γεληθψλ ππεξεζηψλ 

 Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ 

ππεξεζηψλ-κέζα, ηερληθέο θαη εξγαιεία  

 ρεδηαζκφο θαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ  

 Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο-δεκνζηφηεηα 

 πλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 

γεληθψλ ππεξεζηψλ 

 Πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο  

 Καλφλεο απφδεημεο θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο   

 Κξηηήξηα αλάζεζεο θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Γεληθνί θαλφλεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  

 Δηδηθνί θαλφλεο εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 

γεληθψλ ππεξεζηψλ 

 πιινγηθά φξγαλα  

 Έλλνκε πξνζηαζία  

 

Χρονική Διάρκεια :28 ώρες 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΩΝ, ΜΔΛΔΣΩΝ, 

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΤΝΑΦΩΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

Ομάδα- Στόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε αλαζεηνπζψλ αξρψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, 

αλάζεζεο, ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ, Σερληθψλ θαη 

ινηπψλ πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη, ζε 

ππαιιήινπο ΠΔ, ΣΔ θαη θαη’ εμαίξεζε ζε ππαιιήινπο ΓΔ εθφζνλ ηα θαζήθνληα 

ηνπο έρνπλ ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη εθπαηδεπφκελνη 

εξγάδνληαη θπξίσο ζε ηερληθέο ππεξεζίεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ Σνκέα θαη ζε 

ππαιιήινπο δηαθφξσλ Διεγθηηθψλ νξγάλσλ. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε εμνηθείσζε 

απηψλ κε ην λέν πιέγκα δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπκβάζεηο Έξγσλ, Μειεηψλ, παξνρήο Σερληθψλ θαη ινηπψλ πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ 

Τπεξεζηψλ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Δηζαγσγή ζην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

(λ.4412/2016)  - δηάξζξσζε λφκνπ 

 Γεληθνί θαλφλεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  

 ρεδηαζκφο-πξνεηνηκαζία δηεμαγσγήο δηαδηθαζίαο  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Έλαξμε δηαδηθαζίαο 

 Αλάζεζε ζχκβαζεο  

 ηάδηα δηαδηθαζίαο  

 πκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ 

 Δθηέιεζε ζχκβαζεο  

 Έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 

Χρονική Διάρκεια :28 ώρες 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ 

ΤΜΒΑΔΩΝ (ΚΖΜΓΖ)   

Ομάδα - Στόχος: Φνξείο ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ Γεκφζην Σνκέα. Τπάιιεινη, 

ζηειέρε κε δηνηθεηηθά θαζήθνληα (δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, 

πιεξνθνξηθή, λνκηθέο ππεξεζίεο, θηι.) ή άιια πνπ ζπλδένληαη κε αξκνδηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο έσο ηελ εθηέιεζή ηνπο (εληνιή 

πιεξσκήο). 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΗΜΓΗ, ησλ 

ρξεζηψλ, δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ κειψλ ησλ ΟΓΔ ησλ θνξέσλ θαη ηεο ζπληνληζηηθήο 

ΟΓΔ θαη ησλ ππννκάδσλ απηήο θαη ε εηζαγσγή ζηηο λέεο έλλνηεο θαη ηηο γεληθέο 

αξρέο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Αμηαθφ, ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ  πιαίζην πξνγξάκκαηνο ΚΗΜΓΗ θαη 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. (λνκνζεηηθφ πιαίζην) 

 Παξνπζίαζε ηνπ θεληξηθνχ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ ΚΗΜΓΗ - 

επηρεηξεζηαθά, δηαδηθαζηηθά ζέκαηα 

 Αηηήκαηα: πξνζδηνξηζκφο αηηήκαηνο,  ιεηηνπξγηθέο ελέξγεηεο θαη δηαρείξηζε 

ηνπο. Δμνηθείσζε κε ηελ εθαξκνγή 
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 Πξνθεξχμεηο: πξνζδηνξηζκφο πξνθήξπμεο,  ιεηηνπξγηθέο ελέξγεηεο θαη 

δηαρείξηζε ηνπο. Δμνηθείσζε κε ηελ εθαξκνγή 

 πκβάζεηο: πξνζδηνξηζκφο ζχκβαζεο,  ιεηηνπξγηθέο ελέξγεηεο θαη δηαρείξηζε 

ηνπο. Δμνηθείσζε κε ηελ εθαξκνγή 

 Δληνιή πιεξσκήο : πξνζδηνξηζκφο εληνιψλ πιεξσκήο, θαηαρψξεζε ηνπο 

ζηελ εθαξκνγή θαη δηαρείξηζε ηνπο.  Δμνηθείσζε κε ηελ εθαξκνγή 

 

Χρονική Διάρκεια :14 ώρες 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΔΩ ΔΖΓΖ  

Ομάδα –Στόχος: Γ/λζεηο Πξνκεζεηψλ, Γ/λζεηο Οηθνλνκηθψλ, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ 

φισλ ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ/ Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, Διεγθηηθέο αξρέο 

(ΔΤΘΤ, Διεγθηηθφ πλέδξην, ΤΓΔ θ.ι.π.), Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ). Απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ιεηηνπξγνχο θνξέσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή/θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ή/θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ηνπο. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν επί ηνπ ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο 

Ηιεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν κε ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπο επί ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) ην νπνίν απνηειεί ην εξγαιείν ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ Σνκέα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ κε απνηέιεζκα ηελ αξηηφηεξε 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ αιιά θαη ηελ απφθηεζε 

πηζηνπνηεκέλσλ γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Θεζκηθφ πιαίζην ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Δπξσπατθφ εληαίν έγγξαθν ζχκβαζεο (ΔΔΔ) 

 Γηαδηθηπαθή πχιε εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..) 

 Παξνπζίαζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..) 

 

Χρονική Διάρκεια :28 ώρες 

 

ΚΡΗΗΜΑ ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Δ ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΚΑΗ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ  

Ομάδα Στόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο 

ζηειέρε Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ΝΠΓΓ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα ζηνρεχεη ζε: ε γπλαίθεο θαη άλδξεο ππαιιήινπο 

Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ, Γηεπζπλνπζψλ Τπεξεζηψλ, 

Πξντζηακέλσλ Αξρψλ, Σερληθψλ πκβνπιίσλ θαη Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ, πξνθήξπμεο θαη αμηνιφγεζεο 

δηαγσληζκψλ δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ  θαζψο θαη ζηελ 

πινπνίεζε, επίβιεςε, απνπιεξσκή θαη νινθιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ. 

Δπίζεο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππαιιήινπο Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ θαζψο ζε κέιε ησλ Οξγάλσλ Δπηηφπηαο Δπαιήζεπζεο. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε κε ηε κνξθή κειέηεο πεξηπηψζεσλ 

(case studies) θαη νκαδηθψλ αζθήζεσλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαηππηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη απφ εζληθά θαη θνηλνηηθά φξγαλα ειέγρνπ ζε δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε δηαδηθαζίεο 

έληαμεο-πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Θεματικές Ενότητες 

 πζρεηηζκφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζεκείσλ ειέγρνπ  

 Πξνδηαγσληζηηθή δηαδηθαζία  

 Γηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο  

 Γηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο  

 Γεκφζηα έξγα: ηεχρε δεκνπξάηεζεο & δηαδηθαζία αλάζεζεο  

 Γεκφζηα έξγα - πινπνίεζε ζχκβαζεο 

 Γεκφζηα έξγα / ηξνπνπνηήζεηο ζχκβαζεο - ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζηψλ -παξαηάζεηο ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 Γεκφζηα έξγα / ηειηθή επηκέηξεζε - πξνζσξηλή / νξηζηηθή παξαιαβή  

 Αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

 Πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

 

Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ : ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΓΚΡΗΖ, 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ  

Ομάδα-Στόχος: Δξγαδφκελνη/εο  θαη ζηειέρε πνπ ππεξεηνχλ ζε 1) Φνξείο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ Π.Γ.Δ. (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Τπνπξγεία, 

Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ ηεο 

Δ.Δ., Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Ι.Γ., Γ.Δ.Κ.Ο., Α.Δ. Γεκνζίνπ θαη Οξγαληζκνί. 2)Διεγθηηθνί 

κεραληζκνί (π.ρ. Αξρή Πιεξσκήο, Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ γηα έξγα 

ζπγρ/κελα απφ Δ.Δ. (ΔΠΑ 2007-2013) - Δ.Γ.ΔΛ. (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο), 

Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ - Τ.Γ.Δ. (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο). 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε θαη βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηειερψλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε κέζσ ηεο θαηάξηηζεο νξζψλ 

πξνηάζεσλ γηα ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηά ηνπο (θνξείο εθηέιεζεο θαη πινπνίεζεο), 

ηεο ρξεζηήο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ  θαη ηεο δηεμαγσγήο απνηειεζκαηηθψλ 
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ειέγρσλ ζε απηά (ειεγθηηθνί κεραληζκνί), λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή πινπνίεζε 

ηνπ ΠΓΔ θάζε έηνπο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Δηζαγσγηθά πεξί επελδχζεσλ, αληηθείκελν δεκνζίσλ επελδχζεσλ, θνξείο 

εθηέιεζεο θαη πινπνίεζεο ΠΓΔ Πξνυπνινγηζκφο δεκνζίσλ επελδχζεσλ  

 Καηάξηηζε, αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 

ζπιινγηθέο απνθάζεηο  

 Δθαξκνγέο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ΠΓΔ γηα 

κεραλνγξάθεζε δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ΠΓΔ. 

 Υξεκαηνδφηεζε θαη νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ΠΓΔ 

 Δθαξκνγέο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ΠΓΔ γηα 

κεραλνγξάθεζε δηαδηθαζηψλ ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ΠΓΔ 

 

Χρονική Διάρκεια :21 ώρες 

 

ΚΡΑΣΗΚΔ ΔΝΗΥΤΔΗ 

«ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΈΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ» 

Ομάδα - Στόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε, άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ.,  Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κέηξσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ.  

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο Γηνίθεζεο ζην 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο δηαδηθαζίεο θνηλνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ, ψζηε λα αληηιακβάλνληαη έγθαηξα ηα δεηήκαηα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 

φηαλ απηά αλαθχπηνπλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά.  

 

Θεματικές Ενότητες 

 Η έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο (ΚΔ)  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ΚΔ 

 Η γεληθή δηεχζπλζε αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ θαη ην εζληθφ δίθηπν γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ ΚΔ  

 Ο  γεληθφο απαιιαθηηθφο θαλνληζκφο  651/2014 

 Ο νξηζκφο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο 

(ΜΜΔ) 

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη πιαίζηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο 

ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ  απφ ηελ ΔΔ 

 Ο θαλνληζκφο de minimis 1407/2013 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο 

(ΤΓΟ) 

 

Χρονική Διάρκεια :28 ώρες 

 

ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΩΝ  

Ομάδα-Στόχος:Τπεξεζίεο ησλ δήκσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηηο αδεηνδνηήζεηο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ  επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαη αζρνινχληαη κε 

πξνέγθξηζε ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ , ρνξήγεζε- αληηθαηάζηαζε- αλάθιεζε- 

αθαίξεζε άδεηαο, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε λνκνζεζία 

πνπ αθνξά ζηηο δαλεηνδνηήζεηο πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο θαζψο θαη ε 

νξζή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 Θέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, ςπραγσγηθέο παηδείεο. 

 Παηδφηνπνη, θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Χρονική Διάρκεια :21 ώρες 

  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΔΛΔΓΥΟΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΩΝ Ο.Σ.Α 

Ομάδα- Στόχος:Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ππάιιήινπο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Γήκσλ  θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζε φζνπο 

δηαρεηξίδνληαη ρξήκαηα, αμίεο ή πιηθά ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ ζεσξείηαη ππφινγνο κε βάζε ηε 

λνκνζεζία. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη 

ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ειέγρσλ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε φζνλ αθνξά ηα ειεγθηηθά φξγαλα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θαη 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηε δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη θαηά ηε 

δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνπο ειέγρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Δίδε ειέγρσλ 

 Έιεγρνο πξάμεσλ - Γ.Γ. πεξηθέξεηαο 

 Έιεγρνο δηαρείξηζεο – ειεγθηηθφ ζπλέδξην 

 Έιεγρνο νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ 

 Έιεγρνο δηαρείξηζεο απφ ΓΛΚ. θαη ηνπο  νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηέο 

 Κνηλνβνπιεπηηθφο – δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο 

 Έιεγρνο ππνιφγσλ απφ ην δήκαξρν 

 Έιεγρνο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (Δ..Π.Α.) 

 

Χρονική Διάρκεια :21 ώρες 

 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΩΝ ΟΣΑ: ΚΑΣΑΡΣΗΖ, 

ΔΚΣΔΛΔΖ, ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Ομάδα- Στόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη:  ε ζηειέρε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ  θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ θαη ζηα ζηειέρε 

ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πνπ αζθνχλ επνπηεία.  

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε θαη δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά  ηνλ πξνυπνινγηζκφ, έηζη ψζηε λα 

εθαξκφδνπλ θαιχηεξα ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη λα δηεμάγεηαη νπζηαζηηθφηεξα ν 

έιεγρνο. Δηδηθφηεξα ζα θαηαξηηζηνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, σο εξγαιείνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη λνκηκνπνίεζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζηελ εθηέιεζε (πινπνίεζε) ηνπ, ηε δηαρείξηζε  δειαδή 

ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

απνινγηζκνχ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Ο πξνυπνινγηζκφο σο ηνπηθφο δεκνζηνλνκηθφο ζεζκφο 

 Η εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη ησλ λ.π.δ.δ. 

(δηαρείξηζε εζφδσλ) 

 Η εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη ησλ λ.π.δ.δ. 

(δηαρείξηζε δαπαλψλ) 

 

Χρονική Διάρκεια :21 ώρες 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ- ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΤ  

Ομάδα – Στόχος:Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε Οηθνλνκηθψλ Σερληθψλ 

ππεξεζηψλ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ (ηκήκαηα / γξαθεία πξνκεζεηψλ), ζε ζηειέρε 

Ν.Π.Γ.Γ., Ιδξπκάησλ ,πλδέζκσλ, Κνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ, Γεκνηηθψλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, Aζηηθψλ εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ησλ ΟΣΑ, 

Γεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο (αλάινγεο ππεξεζίεο) θαη ζηα 

ζηειέρε  Yπεξεζηψλ Δπνπηείαο ΟΣΑ. 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζέκαηα 

πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ, έηζη ψζηε λα εθαξκφδνπλ νξζά ην ζεζκηθφ πιαίζην 

θαη  λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πξνο φθεινο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηνπ πνιίηε. 

 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Γηαδηθαζία πινπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ 

 Γηαδηθαζία πινπνίεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ 

 

Χρονική Διάρκεια :21 ώρες 

 

 

ΣΑ ΔΟΓΑ ΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΩΝ ΟΣΑ  

Ομάδα - Στόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη  ζηα ζηειέρε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ πνπ έρνπλ, κε βάζε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ην 

θαζήθνλ ηεο επηβνιήο, βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, ζηα ζηειέρε ησλ 

ζρεηηθψλ Γηεπζχλζεσλ  ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πνπ έρνπλ ην θαζήθνλ ηεο 

άζθεζεο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ζε φιεο ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηα έζνδα. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε θαη δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ηα έζνδα ησλ Γήκσλ, έηζη ψζηε λα 

εθαξκφδνπλ ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα ζα θαηαξηηζηνχλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηβνιήο, βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ εζφδσλ θαη ζην πεξηερφκελν θαη 

ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ θαη 

επηρνξεγήζεσλ. 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Θεματικές Ενότητες 

 Η δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ 

 Σα θπξηφηεξα έζνδα ησλ ΟΣΑ 

 

Χρονική Διάρκεια: 21 ώρες 

 

 

 

ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ  Γ.E.MH.  

Ομάδα- Στόχος: ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ: Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ θαη ΓΔΜΗ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Τπεξεζίεο Γεληθνχ Δκπνξηθνχ 

Μεηξψνπ Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο, Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο 

(Γηεπζχλζεηο Αλαπηχμεσο), Τπεξεζίεο Δπνπηείαο ΝΠΙΓ Τπνπξγείσλ. 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ: Σκήκαηα Μεηξψνπ ησλ ΓΟΤ, Σκήκαηα Μεηξψνπ Αζθαιηζηηθψλ 

Οξγαληζκψλ θ.α. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε  πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (ΓΔΜΗ) θαη ε εκβάζπλζε ζην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ. Οη ππάιιεινη ζα απνθηήζνπλ 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζηα θχξηα λνκνζεηήκαηα θαη  ζηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα γηα φιεο ηηο λνκηθέο εηαηξηθέο κνξθέο. Δπηπξνζζέησο, ζα γλσξίζνπλ 

επηζηακέλσο, κε ηεθκεξησκέλν θαη αλαιπηηθφ ηξφπν ζεηξά θξίζηκσλ θαη ζεκαληηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Ννκνζεηηθφ πιαίζην εηαηξηθνχ δηθαίνπ θαη ΓΔΜΗ  

 Παξνπζίαζε ηνπ ΓΔΜΗ  (λ.3419/2005) 

 Απνηίκεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΜΗ  

 Αζηηθέο εηαηξείεο  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Πξνζσπηθέο εηαηξείεο: ζπλνπηηθή παξνπζίαζε (νκφξξπζκνο εηαηξεία-

εηεξφξξπζκνο εηαηξεία)  

 Οκφξξπζκεο εηαηξείεο 

 Δηεξφξξπζκεο εηαηξείεο/ αθαλείο/ θνηλνπξαμίεο 

 Καηαρψξηζε πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ζην ΓΔΜΗ  

 Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία: παξνπζίαζε, ραξαθηεξηζηηθά 

 Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο  επζχλεο: παξνπζίαζε, ραξαθηεξηζηηθά  

 Καηαρψξηζε πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ΙΚΔ θαη ΔΠΔ  ζην  ΓΔΜΗ  

 Αλψλπκε εηαηξεία : ζεζκηθφ πιαίζην παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθά  

 Αλψλπκε εηαηξεία: νηθνλνκηθά ζέκαηα  

 Καηαρψξηζε πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ΑΔ. ζην ΓΔΜΗ  

 Μεηαζρεκαηηζκνί εηαηξεηψλ :κεηαηξνπέο  

 Μεηαζρεκαηηζκνί εηαηξεηψλ :ζπγρψλεπζε, εηδηθή θαηεγνξία : δηαζπλνξηαθέο 

ζπγρσλεχζεηο 

 Μεηαζρεκαηηζκνί εηαηξεηψλ :απφζρηζε θιάδνπ – εηζθνξά θιάδνπ, δηάζπαζε 

 

Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 

 

ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖ ΕΩΝΖ ΣΟΤ 

ΔΤΡΩ  

Ομάδα – Στόχος: Όιεο νη ππεξεζίεο θαη νη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

Πξντζηάκελνη θαη ζηειέρε ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα  ζηηο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε λέα 

πκθσλία Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο. 

 

Σκοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα δεηήκαηα 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνχξγεζε 

ε θξίζε ρξένπο, νη πηέζεηο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. ηφρνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη ε πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ην αλσηέξσ δεζκεπηηθφ πιαίζην, εληφο 

ηνπ νπνίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία ηα επφκελα ρξφληα, ψζηε νη 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

επηκνξθνχκελνη/εο λα είλαη ζε ζέζε λα  αμηνινγήζνπλ ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ην ξφιν ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ ζε απηφ, λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ δεκηνπξγηθά ζηηο απαηηνχκελεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηελ 

εζληθή πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη αλάθηεζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Γηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, λνκηζκαηηθέο ελψζεηο, ζεσξία ησλ άξηζησλ 

λνκηζκαηηθψλ πεξηνρψλ 

 Η επξσπατθή έλσζε θαη ε επξσδψλε, ην λέν ζχζηεκα νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

 Οξηζκνί, έλλνηεο θαη αλάιπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ 

 Μηα πξψηε απνηίκεζε:  απφ ηε ζπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ζηα πξνβιήκαηα 

ζπληνληζκνχ, βαζηθέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο 

 Η ειιεληθή θξίζε δαλεηζκνχ  

 Ο κεραληζκφο  ζηήξημεο θαη ηα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο 

 Ο επξσπατθφο κεραληζκφο ζηαζεξφηεηαο (ΔΜ) 

 Η βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο βνήζεηαο  ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζαξκνγή 

 Η λέα ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο 

 Δπξσπατθφ δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην θαη επνπηεία  

 Σν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα  - λένη δεκνζηνλνκηθνί ΚΑΝΟΝΔ 

 

Χρονική Διάρκεια :35 ώρες 

  


