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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 4975/24-3-2021
Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ)
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης.
TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο
κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που
διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 59).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4250/
2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74).
3. Τις υπό στοιχεία: α) ΔΙΔΚ/40323/25-11-2019 (ΥΟΔΔ
1003) και β) ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.2820/15-2-2021 (ΥΟΔΔ
141) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/35992/26-10-2018 απόφασης
«Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όπως ισχύει».
4. Την υπ’ αρ. 4583/29-7-2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Κύριου
Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3373).
5. Την υπ’ αρ. 4608/23-11-2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης
Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Β’ 5241).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
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7. Την εισήγηση του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, αποφασίζει:
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4583/29-7-2020
απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
(ΚΔΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3373), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 4608/23-11-2020 (Β’ 5241) όμοια απόφαση, ως
ακολούθως:
A) Το τελευταίο εδάφιο της τέταρτης παραγράφου του
άρθρου 4 καταργείται.
B) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής των μελών του Μητρώου Κ.Δ.Π.
προς ανάθεση διδακτικού και λοιπού έργου.
1. Μετά την αρχική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
για την ένταξη κάθε υποψηφίου στο Μητρώο Κ.Δ.Π.,
καθώς και μετά από κάθε επικαιροποίηση των στοιχείων τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 και μετά
την εκδήλωση ενδιαφέροντος των μελών του Μητρώου
Κ.Δ.Π. για διδασκαλία επιμορφωτικών προγραμμάτων/
μαθημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4,
κατατάσσονται σε πίνακα, κατά σειρά βαθμολογίας, ανά
γνωστικό αντικείμενο.
2. Οι Υ.Σ.Ε./Υ.Π. του ΙΝ.ΕΠ. και της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., εισηγούνται την επιλογή εισηγητών ανάλογα με το περιεχόμενο
της θεματικής ενότητας/μαθήματος που καλούνται να
καλύψουν με την εισήγησή τους στο πλαίσιο ενός επιμορφωτικού προγράμματος/μαθήματος. Η διαδικασία
επιλογής εισηγητών από το Μητρώο Κ.Δ.Π. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
για την κάλυψη θεματικών ενοτήτων/μαθημάτων διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων, λαμβανομένης υπόψη της κατάταξης του
ανωτέρω πίνακα:
α) Διδακτική/εκπαιδευτική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο στο οποίο εντάσσεται η θεματική ενότητα/
μάθημα.
β) Επιστημονική και επαγγελματική συνάφεια με το
περιεχόμενο της θεματικής ενότητας/μαθήματος, όπως
προκύπτει από τα παρακάτω: τίτλοι σπουδών, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, επαγγελματική εμπειρία,
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γ) Μέσος όρος αξιολόγησης από τους επιμορφωνόμενους/σπουδαστές τουλάχιστον 8,5. Το κριτήριο αυτό λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση που το μέλος του Μητρώο έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον από πενήντα (50) επιμορφωνόμενους/σπουδαστές.
δ) Μέσος όρος αξιολόγησης από τους Υ.Σ.Ε./Υ.Π. του ΙΝ.ΕΠ. και της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. τουλάχιστον 8,5, εφόσον το μέλος
του Μητρώου έχει αξιολογηθεί από τουλάχιστον δύο (2) Υ.Σ.Ε./Υ.Π.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από τον σχεδιασμό του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος/μαθήματος η δυνατότητα συνδιδασκαλίας, οι Υ.Σ.Ε./Υ.Π. μπορούν να επιλέγουν να συνεπικουρείται ο κύριος
εισηγητής από έναν ή περισσότερους εισηγητές, μέλη του Μητρώου Κ.Δ.Π. ανεξάρτητα της κατάταξής τους σε αυτό.
5. Πριν την ανάθεση διδακτικού έργου, οι Υ.Σ.Ε./Υ.Π. συμπληρώνουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στο Ο.Π.Σ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στην οποία τεκμηριώνεται η επιλογή εισηγητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια για κάθε θεματική
ενότητα/μάθημα.
6. Κατόπιν των ανωτέρω, εκδίδεται απόφαση επιλογής των μελών Διδακτικού Προσωπικού σε μηνιαία βάση
(για το ΙΝ.ΕΠ.) και ανά Φάση Σπουδών (για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 4 β του άρθρου 11 του
π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 59), όπως ισχύει.
Ανά μήνα (σε ό,τι αφορά το ΙΝ.ΕΠ.) και ανά Φάση Σπουδών (σε ό,τι αφορά την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) καταρτίζεται πίνακας
επιλογής των μελών Μητρώου Κ.Δ.Π.
Τίτλος Προγράμματος ΙΝ.ΕΠ. (ή Μαθήματος Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Τεκμηρίωση Επιλογής Εισηγητών
Μ.Ο.
Κωδικός
Αξιολόγησης
Επιλογή
Επιστημονική/
Μ.Ο.
Επιμορφωτικού
Τόπος
Κωδ. Ονοματε- Βαθμός Διδακτική
από
βάσει Ειδικός
Επαγγελματική
Αξιολόγησης
Προγράμματος/ Υλοποίησης Μέλους πώνυμο Κατάταξης Εμπειρία
επιμορφωάρθρου Τίτλος
Συνάφεια
από ΥΣΕ/ΥΠ
μαθήματος
νόμενους/
9Β
σπουδαστές
....
....
....
....
....
Ο ανωτέρω πίνακας τεκμηρίωσης επιλογής εισηγητών καταρτίζεται με ευθύνη των ΥΣΕ/ΥΠ του ΙΝ.ΕΠ. και της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με τις ώρες διδασκαλίας που απαιτεί κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. ή μάθημα της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ο πίνακας υποβάλλεται προς έγκριση στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους Διευθυντές του ΙΝ.ΕΠ. και
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και κατόπιν εκδίδεται η απόφαση ανάθεσης καθηκόντων που αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση ανάθεσης συγγραφής φακέλου σχεδιασμού επιμορφωτικού προγράμματος, εκπαιδευτικού υλικού ή μαθήματος.».
Γ) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 9
Αξιοποίηση νέων μελών και μελών του Μητρώου Κ.Δ.Π. χωρίς πρόσφατο διδακτικό έργο.
Με σκοπό τη διασφάλιση της ανάθεσης διδακτικού έργου σε νέους εισηγητές, σύμφωνα και με τις σχετικές
εγκριτικές αποφάσεις ένταξης των πράξεων σε συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και εθνικούς πόρους Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται οι
επιμορφωτικές δράσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται τα ακόλουθα:
Α. Τα μέλη του Μητρώου χωρίς καμία ώρα εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων παρακολουθούν υποχρεωτικά
το ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών». Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος τους ανατίθεται διδακτικό έργο, για το οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, συνολικής
διάρκειας έως επτά (7) ωρών στο οποίο συνεπικουρούνται υποχρεωτικά από μέλος του Μητρώου με εμπειρία
στο σχετικό αντικείμενο (mentoring), με τη μέθοδο της συνδιδασκαλίας, ανεξάρτητα εάν αυτή προβλέπεται στο
σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος. Από την ως άνω διαδικασία εξαιρούνται: α) τα μέλη ΔΕΠ, β) όσοι
διαθέτουν πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ) και γ) με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν
εισήγησης των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τα μέλη του Μητρώου ΚΔΠ με ειδική γνώση
και εξειδικευμένη εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα στα οποία έχουν ενταχθεί.
Β. Τα λοιπά μέλη του Μητρώου Κ.Δ.Π. στα οποία δεν έχει ανατεθεί διδακτικό έργο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη και
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ανάθεση διδακτικού έργου, επιλέγονται ανεξαρτήτως κατάταξης στο Μητρώο Κ.Δ.Π.
και πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 6, με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 του παρόντος Κανονισμού».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 4583/29-7-2020 (Β’ 3373) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4608/23-11-2020 (Β’ 5241) όμοια απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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