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ΘΕΜΑ: Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΓ΄, ΚΔ΄-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, ΚΕ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ» της Πράξης 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» και 

κωδ. ΟΠΣ  5000275  του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν:       

1) Τις διατάξεις: 
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 του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει, 

 του Ν. 4074/2013 «Κύρωση της σύμβασης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες 

και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της σύμβασης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με 

αναπηρίες», όπως ισχύει, 

 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45 Α΄/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006,  

 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για 

τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για 

την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο 

επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και επενδυτικά Ταμεία  

2) την υπ’ αριθμ. 3542 final/23.5.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση 

ορισμένων στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα (Κωδικός CCI 

2014GR16M8PA001) 

3) την υπ’ αριθμ. CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 

έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα» 
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4) την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

5) την υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο: «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς– Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων» 

6) τo υπ’ αριθμ. εισερχ.: 2218/21-08-2015  ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΘΥ σχετικά  με την 

ενεργοποίηση του ΕΠ και τα συνημμένα Έντυπα και τους Οδηγούς που αφορούν στο 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

7) το «Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΑ - 

COCOF 09/0003/00-EL» 

8) το 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.)» 

(ΦΕΚ59/Α΄/14-3-2007) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.3699/12-5-2011 (ΦΕΚ118/Α΄/24-

5-2011), το ΠΔ 1/2008 (ΦΕΚ1/Α΄/07-01-2008) και το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) 

9) τις υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/5745/21.3.2002 και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/4692/8.4.2003 

αποφάσεις  του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα: 

«Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού  της  Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 372/Β/26.3.2002 και ΦΕΚ 

436/Β/11.4.2003 

10)  την υπ’ αριθμ. 2/71392/0022 Κ.Υ.Α. «Αναπροσαρμογή της ωριαίας αποζημίωσης του 

διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», (ΦΕΚ877/Β΄/12-5-2009) 

11) το άρθρο 6 του Ν. 3863/15.07.2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/2010)  

12) την υπ’ αριθ. 44845/ΕΥΘΥ 913/22-10/2012 (ΦΕΚ2916/Β’/30-10-2012) με θέμα 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ114/26.01.2012 υπουργικής απόφασης 

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΡΘΡΑ 11(3) β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν.1080/2006» 

13) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52131/ΕΥΘΥ 1083/4-12-2012 εγκύκλιο της Ε.Υ.Θ.Υ με θέμα «Εφαρμογή 

της κατ’ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων του ΕΚΤ ή του 

ΕΤΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη» 

14) το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού 

Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»  

15) την υπ’ αριθμ. 4008/2015 απόφαση του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ «Έγκριση του Κανονισμού 

Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 220Β/17-02-2015)  
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16) την απόφαση διορισμού Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 176/ΤΥΕΘ/27-03-2015 και ΦΕΚ 

203/ΤΥΕΘ/01-04-2015 διόρθωση σφάλματος) 

17) το Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – καταπολέμηση 

γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις»  

18) την υπ΄ αριθμ. 4026/27-5-2015 απόφαση με θέμα: «Ορισμός Διευθυντών και Αναπληρωτών 

Διευθυντών Ε.Σ.Δ.Δ.Α και ΙΝ.ΕΠ.» 

19) την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ. 8/2/οικ 21909 Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός 

τμημάτων εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 1456Β/10-7-2015) 

20) τις Υπουργικές Αποφάσεις περί ορισμού μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) για τη 

διεξαγωγή των Εισαγωγικών Διαγωνισμών των ΚΓ΄, ΚΔ΄-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, ΚΕ΄ 

Εκπαιδευτικών Σειρών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

21) τις Υπουργικές Αποφάσεις περί καθορισμού αριθμού εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και 

κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης 

22) την υπ΄ αριθμ. 01_Γ1.1_Γ2.2_00/16-10-2015 Πρόσκληση α/α  1 της ΕΥΔ Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα». 

23) την υπ΄ αριθμ. 8187/26-11-2015 αίτηση τροποποίησης της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011-2015» με κωδ. ΟΠΣ 357057 του 

Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

24) την υπ΄ αριθμ. 3273/18-12-2015  απόφαση της ΕΥΔ για την 6
η
 τροποποίηση της Απόφασης 

Ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

2011-2015» με κωδ. ΟΠΣ 357057 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».  

25) την υπ΄ αριθμ. 8699/18-12-2015   αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»  

26) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτή καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των 

στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης της πρότασης που έχει αξιολογηθεί 

θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ. 

27) την υπ’ αριθμ. πρωτ.  3672/23-12-2015 εισήγηση της ΕΥΔ για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα». 

28) την υπ΄ αριθμ.. 3594/28-12-2015  Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με κωδ. ΟΠΣ 5000275  του Ειδικού 

Στόχου Γ.2 «Αύξηση του αριθμού στελεχών/υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με 

πιστοποιημένες δεξιότητες/διοικητικές ικανότητες» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 

Τομέα», για τους Άξονες Προτεραιότητας :  

7: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» 

8: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 
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9: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

29) Την  ΣΑΕ Ε0158  με ενάριθμο κωδικό πράξης  2011ΣΕ01580025 συνολικού προϋπολογισμού 

3.875.200,00 ευρώ και  την ΣΑΕ Ε4151 με ενάριθμο κωδικό πράξης   2015ΣΕ41510000 

συνολικού προϋπολογισμού 10.477.800,00 ευρώ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Έγκριση υλοποίησης  Υποέργου με Ίδια Μέσα 

 

Εγκρίνουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΓ’ ΚΔ’ και ΚΕ’ ΣΕΙΡΑΣ»  με α/α  1  της Πράξης με τίτλο  ««ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»  με κωδικό ΟΠΣ   του Ε.Π.  «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα» με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2:  Φυσικό αντικείμενο – Μεθοδολογία υλοποίησης – Σχήμα διοίκησης –Παραδοτέα 

Υποέργου 

 

A. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α1. Γενικά Στοιχεία της Πράξης 

 

Η δημιουργία στελεχών ταχείας εξέλιξης για τη Δημόσια Διοίκηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α), αποτελεί τον πρώτο πυλώνα των δράσεων του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α).  

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) προέκυψε από τη συγχώνευση της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ) και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α), 

η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.4/04.8.2010 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής (ΦΕΚ Β 

19/15.1.2010) και θεσμοθετήθηκε με το Ν.3699/12-5-2011 (ΦΕΚ118, τ. Α’, 24-5-2011). Η Ε.Σ.Δ.Δ.Α 

συνιστά οργανική Μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και η λειτουργία της καθορίζεται πλήρως και δεσμευτικά 

από τη σχετική νομοθεσία.  
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H Ε.Σ.Δ.Δ.Α αποτελεί παραγωγική σχολή στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και στοχεύει στη 

στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης με επιτελικά στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και σύγχρονης 

εκπαίδευσης, μέσω της ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας, του διεπιστημονικού υποβάθρου 

γνώσεων και αρχών, της εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, είναι η ανάπτυξη 

στελεχών ταχείας εξέλιξης, ικανών να αποτελέσουν βασικό μοχλό εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών 

στρατηγικών και στήριξης των πρωτοβουλιών ανασυγκρότησης των δομών της Δημόσιας Διοίκησης, 

με δημόσιους λειτουργούς ικανούς να συμβάλλουν στην δημιουργία ανοικτής, συμμετοχικής, 

αποτελεσματικής και αποδοτικής  δημόσιας διοίκησης.  

Η αρχή της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας υποστηρίζεται πλήρως, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει κανενός είδους εμπόδιο στην επιλογή οποιουδήποτε υποψηφίου.  

Η Πράξη αφορά στο σύνολο της διαδικασίας προεισαγωγικής εκπαίδευσης, από την προετοιμασία 

και διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού, τη διεξαγωγή της (θεωρητικής & πρακτικής) 

εκπαίδευσης έως την τοποθέτηση των σπουδαστών, στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού 

σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών, καθώς και στην εκπόνηση μελετών που αναβαθμίζουν και 

προάγουν τον ρόλο της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

 

Α2. Φυσικό αντικείμενο  

Το Υποέργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΓ’,  ΚΔ’-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ  και ΚΕ’ 

ΣΕΙΡΑΣ»  με α/α  1, αφορά στη διαδικασία εκπαίδευσης των υποψηφίων στελεχών. Ξεκινά από την 

έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής 

Εξετάσεων για την προετοιμασία του εισαγωγικού διαγωνισμού και ολοκληρώνεται με την 

τοποθέτηση των αποφοίτων στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη του διαγωνισμού θέσεις , 

κατόπιν της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης και βάσει της δήλωσης επιλογής και της βαθμολογίας 

τους.  

Ειδικότερα, για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α διενεργείται εισαγωγικός διαγωνισμός. Με απόφαση 

του οικείου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθµός των 

εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Επίσης με απόφαση του οικείου Υπουργού, καθορίζονται οι θέσεις των 

Yπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται µε 

την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή 

Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.). Η Κ.Ε.Ε. καταρτίζει την προκήρυξη του διαγωνισμού, κρίνει και αποφασίζει για τις 

περιπτώσεις αποκλεισμού των υποψηφίων για οποιοδήποτε λόγο, παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση 
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των καθηκόντων των βαθμολογητών και επιτηρητών, εποπτεύει την οµαλή διεξαγωγή των 

εξετάσεων και συντάσσει τους πίνακες των επιτυχόντων κατά το προκαταρκτικό στάδιο, καθώς και 

των εισερχομένων στη Σχολή με βάση τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων. Η Κ.Ε.Ε. 

προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισµού για την Ε.Σ.∆.∆.Α  με πράξη της. 

Το πρόγραμμα προεισαγωγικής εκπαίδευσης παρέχει γενικές γνώσεις και υψηλού επιπέδου 

επαγγελματική κατάρτιση που αφορά στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση 

ανά Τμήμα και Θεματικό κύκλο εξειδίκευσης. Αποσκοπεί, μέσω της ανάπτυξης ενός διεπιστημονικού 

υποβάθρου γνώσεων και αρχών, να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τις σύγχρονες μεθόδους 

σχεδιασμού και άσκησης δημόσιας πολιτικής και μάνατζμεντ, τη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης, τους θεσμούς και το πλαίσιο λειτουργίας της ευρωπαϊκής, οικονομικής και νομισματικής 

ένωσης. 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τη διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού και 

την έκδοση των αποτελεσμάτων καθώς και τον τρόπο - μέθοδο οργάνωσης και υλοποίησης της 

εκπαίδευσης (θεωρητικής & πρακτικής) μέχρι την αποφοίτηση των σπουδαστών.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις:  

(α) Την Κοινή Φάση Σπουδών,  

(β) Την Ειδική Φάση Σπουδών,  

(γ) Τη Φάση Προετοιμασίας για τις θέσεις προορισμού 

Το υποέργο 1 διαρθρώνεται σε 3 ενότητες, κάθε μια από τις οποίες αφορά στις επιμέρους 

εκπαιδευτικές σειρές που θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2018, ήτοι: 

ΠΕ1: Προεισαγωγική Εκπαίδευση της ΚΓ΄σειράς 

ΠΕ2: Προεισαγωγική Εκπαίδευση της ΚΔ΄-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ σειράς 

ΠΕ3: Προεισαγωγική Εκπαίδευση της ΚΕ΄σειράς 

Αναλυτικά σημειώνουμε: 

ΠΕ1: Προεισαγωγική Εκπαίδευση της ΚΓ΄σειράς 

Στην ΚΓ΄ εκπαιδευτική σειρά εκτιμάται ότι θα εισαχθούν 100 σπουδαστές. Ο αριθμός ενδέχεται να 

αυξηθεί  εφόσον υπάρξουν σπουδαστές προηγούμενης εκπαιδευτικής σειράς που δεν ολοκλήρωσαν 

την φοίτηση. 

Η υλοποίηση της ΚΓ΄ εκπαιδευτικής  σειράς θα έχει συνολική διάρκεια 21 μήνες με ημερομηνία 

έναρξης την 10-02-2014. 

ΑΔΑ: ΩΜ2Ι4691Φ0-ΜΑΙ



 

 8 

Επισημαίνεται ότι, η  διαδικασία  για την εισαγωγή των σπουδαστών στην ΚΓ΄εκπαιδευτική σειρά, 

δηλαδή η προετοιμασία και η διενέργεια του  διαγωνισμού (π.χ  έκδοση των προβλεπόμενων 

Υπουργικών Αποφάσεων, Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων κλπ)  και η έκδοση των 

αποτελεσμάτων, δεν χρηματοδοτείται από  το παρόν Ε.Π  , αλλά το Ε.Π. «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» 

Για την υλοποίηση της ΚΓ’ εκπαιδευτικής σειράς προβλέπονται:  

- Yλοποίηση  προγράμματος σπουδών, έτσι όπως κάθε φορά περιγράφεται στο Πρόγραμμα σπουδών 

και εγκρίνεται από το Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (βλ. Μεθοδολογία Υλοποίησης πράξης ). 

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διδασκαλία, εργασίες, εξετάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις & 

επισκέψεις πεδίου στο εσωτερικό, πρακτική άσκηση σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, τελική 

και ενδιάμεση αξιολόγηση πρακτικής άσκησης και πτυχιακή εργασία. 

Η φοίτηση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 21 μήνες και ολοκληρώνεται με την απόφαση της τοποθέτησης 

των αποφοίτων της σειράς. 

Επιπλέον όπως περιγράφεται στον Κανονισμό σπουδών της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 220/Β’/17.02.15), στο 

πρόγραμμα της Ειδικής Φάσης Σπουδών προβλέπεται η υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης των 

σπουδαστών διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σε υπηρεσιακές μονάδες-πιλότους, που καθορίζονται 

κατόπιν εισήγησης της ΕΣΔΔΑ. Μέρος της πρακτικής άσκησης δύναται να πραγματοποιηθεί σε 

φορείς του εξωτερικού.  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 την ανάγκη δημιουργίας επαρκούς γνωστικού υπόβαθρου των σπουδαστών/στριών γύρω 

από ευρωπαϊκά θέματα  

 την ανάγκη κατανόησης των βασικών αξόνων των ευρωπαϊκών πολιτικών και εμβάθυνσης 

στις διαδικασίες διαμόρφωσης τους, 

 τη σημασία των ευρωπαϊκών τομεακών και περιφερειακών πολιτικών για τις εθνικές 

διοικήσεις και συγκεκριμένα για την ελληνική δημόσια διοίκηση, 

 την ανάγκη συντονισμού των εθνικών διοικήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε έναν 

περιβάλλον θεσμικής πολυπλοκότητας με ύπαρξη πληθώρας φορέων που ασχολούνται με 

κάθε αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης, με έδρα τις Βρυξέλλες, 

 τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη λειτουργία της Μόνιμης 

Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες, ως σταθερού σημείου επικοινωνίας με τις 

υπηρεσίες στην Ελλάδα,   

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση διακρατικών επισκέψεων για την εμβάθυνση στους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μετάδοση καλών πρακτικών. 
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Η επίσκεψη πραγματοποιείται χωριστά για κάθε Τμήμα ή ομάδες τμημάτων της Σχολής, με 

συμμετοχή μελών της Ομάδας Έργου, και γίνεται με προκαθορισμένο πρόγραμμα το οποίο 

συντάσσεται με την ευθύνη της Σχολής και υπηρετεί τους στόχους του υλοποιούμενου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Η διάρκεια της επίσκεψης ορίζεται σε μια εβδομάδα.  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ στο εσωτερικό, εντός και εκτός Αθήνας 

Όπως ρητά περιγράφεται στον Κανονισμό σπουδών της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 220/Β’/17.02.15), οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος του Προγράμματος Σπουδών της ΕΣΔΔΑ σε όλες τις 

φάσεις σπουδών.  

Εξάλλου, υπάρχει προηγούμενη εξαιρετικά θετική εμπειρία από εκπαιδευτικές επισκέψεις της ΚΒ’,  

στο πλαίσιο μαθημάτων,  στο Γκάζι και την «Τεχνόπολις», στα γραφεία της Ε.Ε. στην Αθήνα, στα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους.  Πολύ επιτυχημένη εκπαιδευτικά ήταν ακόμη η εκπαιδευτική επίσκεψη 

της ΚΒ’ σειράς στη Θεσσαλονίκη, από την οποία οι σπουδαστές/στριες αποκόμισαν ίδια εμπειρία 

από ένα ευρύ φάσμα φορέων της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η επίσκεψη λειτούργησε ως ευκαιρία 

για γνωριμία και διασύνδεση των σπουδαστών/στριών των τεσσάρων Τμημάτων.   

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συνιστούν ένα κατάλληλο μέσο εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως δε εάν 

συνδέονται με μαθήματα και αν οι σπουδαστές/στριες καλούνται να έχουν ένα ενεργητικό ρόλο σε 

αυτές (σύνταξη έκθεσης, ερωτηματολόγιο κ.λπ.). Δίνουν επίσης της ευκαιρία στους/στις 

σπουδαστές/στριες να εξοικειωθούν με το πολυσχιδές των φορέων του δημοσίου. Προσφέρουν, 

ακόμη, δυνατότητα επαφής με τον πολιτισμό και την ιστορία, ως στοιχεία παιδείας των μελλοντικών 

στελεχών της δημόσιας διοίκησης.  

Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικές επισκέψεις αλλάζουν σε κάθε φάση σπουδών και ανά Τμήμα. Π.χ. το 

Τμήμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών οφείλει να έχει καλή γνώση της περιφέρειας και των 

φορέων που λειτουργούν εκεί και επομένως, ο αριθμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων εκτός 

Αθήνας είναι μεγαλύτερος.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΚΓ’ εκπαιδευτικής σειράς  εκτιμάται ότι θα ανέλθει  στο ποσό 

των τριών εκατομμυρίων και τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (3.480.000,00)ευρώ και θα αφορά 

στις ακόλουθες δαπάνες Άμεσου Κόστους και Έμμεσου Κόστους.  

Στο Άμεσο Κόστος μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: 

 αποζημιώσεις του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού,  

 μισθοδοσία σπουδαστών, 

 έξοδα διαφόρων τρίτων (catering , ταξίδια , διαμονή, διατροφή/ αποζημιώσεις κλπ)  
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Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική επίσκεψη το κόστος της, επηρεάζεται από ορισμένους συγκυριακούς 

παράγοντες όπως από την περίοδο της επίσκεψης, τις τιμές των εισιτήριων και των ξενοδοχείων 

καθώς και από την έγκαιρη προετοιμασία της επίσκεψης και τον αριθμό των συμμετεχόντων 

σπουδαστών, εκπαιδευτών και συνοδών γραμματειακής υποστήριξης. 

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες επί των οποίων προσδιορίζονται (κατ΄αποκοπή) οι έμμεσες καθώς και 

οι κατηγορίες των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών που περιλαμβάνονται στο ποσοστό του  6% για 

κατ΄αποκοπή δήλωση προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ε΄της Υ.Α 44845.(ΦΕΚ 2916 Β/ 30-10-2012) 

Παραδοτέα του ΠΕ1 θα αποτελέσουν: 

ΠΕ1.Π1 - Αποδεικτικά Φοίτησης   

ΠΕ1.Π2 -  Αποδεικτικά πρακτικής άσκησης  

ΠΕ1.Π3 - Πίνακας τοποθέτησης αποφοίτων  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ-ΚΟΣΤΟΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/Α 

ΠΕ 
ΤΙΤΛΟΣ Π.Ε. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕ

Σ (Α/Μ) 
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

ΠΕ1 

 

 

 

Προεισαγωγική 
Εκπαίδευση της 
ΚΓ΄ σειράς 

ΠΕ1.Π1 - 
Αποδεικτικά 
Φοίτησης   

Δ/Α 3.480.000,
00 

10-2-2014  

έως  

30-11-2015 

T4638: Αριθμός 
στελεχών που 
παρακολουθεί 
προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης: 98 
αποφοιτήσαντες,  

 

Τ4614: Αριθμός 
στελεχών ταχείας 
εξέλιξης για την 
υποβοήθηση των 
μεταρρυθμίσεων 
που καταρτίστηκαν 
και τοποθετήθηκαν 
σε θέσεις του 
Δημόσιου Τομέα: 98 
αποφοιτήσαντες 

 

C005: Αριθμός 
δημοσίων 
υπαλλήλων σε 
προγράμματα 
κατάρτισης και 
επιμόρφωσης:  

αριθμός 98 

ΠΕ1.Π2 – 
Αποδεικτικά 
πρακτικής 
άσκησης  

ΠΕ1.Π3 - Πίνακας 
τοποθέτησης 
αποφοίτων  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ    
3.480.000,
00 
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ΠΕ2: Προεισαγωγική Εκπαίδευση της ΚΔ’ Σειράς - ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ. 

Στην ΚΔ’-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ εκπαιδευτική σειρά εκτιμάται ότι θα εισαχθούν 80 σπουδαστές. Ο 

αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί  εφόσον υπάρξουν σπουδαστές προηγούμενης εκπαιδευτικής σειράς 

που δεν ολοκλήρωσαν την φοίτηση. 

Η υλοποίηση της ΚΔ΄-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ εκπαιδευτικής  σειράς θα έχει συνολική διάρκεια 21 

μήνες με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 15
η
 -3-2016 , ενώ για την  προετοιμασία, την 

διενέργεια  και την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα απαιτηθούν περίπου 5 μήνες 

με ημερομηνία έναρξης την 15
η
 -10-2015 (σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης ενδέχεται να 

διαφοροποιηθεί).  

Για την υλοποίηση της ΚΔ’ εκπαιδευτικής σειράς προβλέπονται:  

 Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού για την εισαγωγή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική 

σειρά (π.χ έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, Συγκρότηση της Κεντρικής 

Επιτροπής Εξετάσεων κλπ)  και έκδοση αποτελεσμάτων. 

Εκτιμάται ότι η Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού θα διαρκέσει περίπου 5  μήνες. 

 Yλοποίηση προγράμματος σπουδών, έτσι όπως κάθε φορά περιγράφεται στο Πρόγραμμα 

σπουδών και εγκρίνεται από το Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (βλ. Μεθοδολογία Υλοποίησης πράξης). 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία, εργασίες, εξετάσεις, 

εκπαιδευτικές επισκέψεις & επισκέψεις πεδίου στο εσωτερικό, πρακτική άσκηση σε εθνικούς και 

διεθνείς οργανισμούς, και τελικές εργασίες. 

Η φοίτηση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 21  μήνες και ολοκληρώνεται με την απόφαση της 

τοποθέτησης των αποφοίτων της σειράς. 

Ειδικότερα, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό σπουδών της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 220/Β’/17.02.15), η 

εκπαίδευση στη Σχολή διαρθρώνεται σε φάσεις ως εξής: 

Η Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, απευθύνεται στο σύνολο των 

σπουδαστών/στριών, ανεξαρτήτως των επιστημονικών πεδίων από το οποίο προέρχονται. 

Δεδομένης της πρόκλησης αυτής της γνωστικής-συμπεριφορικής ποικιλομορφίας τους, η φάση αυτή 

αποσκοπεί στην απόκτηση ενός ενιαίου γνωστικού υπόβαθρου εκ των αντικειμένων που κρίνονται 

απαραίτητα για ένα διοικητικό στέλεχος, καθώς και στη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης για τις 

σπουδές στη Σχολή και μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας. 

Η Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε δεκατρείς (13) μήνες και αποσκοπεί στην καλλιέργεια 

επιστημονικών δεξιοτήτων και την υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση των 

εκπαιδευομένων, εστιάζοντας στη θεματική περιοχή Εξειδίκευσης του κάθε Τμήματος.   
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Στην ΚΔ’ Εκπαιδευτική Σειρά επανέρχονται τα τμήματα εξειδίκευσης. Οι ΥΑ με αριθμ. 

ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909 και αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/3/26096 ορίζουν τα τμήματα 

εξειδίκευσης, το σκοπό λειτουργίας στους και τον αριθμό εισακτέων για την ΚΔ’ Εκπαιδευτική Σειρά 

ως εξής: 

Τμήμα Εξειδίκευσης Σκοπός 
Αριθμός 
εισακτέων 

Γενικής Διοίκησης 
Η δημιουργία στελεχών υπηρεσιών 
μεταρρυθμιστικών πολιτικών όλων των υπουργείων 

20 

Αναπτυξιακών 
Περιφερειακών Πολιτικών 

Η δημιουργία στελεχών υπηρεσιών με αρμοδιότητα 
στους τομείς αποκέντρωσης και  τοπικής 
αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ, των αποκεντρωμένων 
διοικήσεων, των περιφερειών και των δήμων 

15 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
και Κοινωνικής Φροντίδας 

Η δημιουργία στελεχών οργανισμών με αρμοδιότητα 
παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας. Η εκπαίδευση στο τμήμα αυτό 
εξειδικεύεται στο Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών 
Υγείας και στο Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών 
Κοινωνικής Πολιτικής 

20 

Εμπορικών – Οικονομικών 
Υποθέσεων 

Η δημιουργία στελεχών του υφιστάμενου αντίστοιχου 
κλάδου του ΥΠΕΞ 

15 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

Η δημιουργία στελεχών υπηρεσιών αμιγώς 
ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και υπηρεσιών που 
εμπλέκονται στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών και 
διεθνών πολιτικών 

10 

 

Στη διάρκεια της Ειδικής Φάσης Σπουδών προβλέπεται η υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης των 

σπουδαστών, η οποία στοχεύει, κυρίως, στην αποκόμιση άμεσης εμπειρίας από τη διοίκηση (εθνική 

και ευρωπαϊκή), αλλά και σε μία πρώτη επαφή με τον πιθανό μελλοντικό χώρο εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, ενισχύεται η μαθησιακή διαδικασία με την εμπειρία της εφαρμογής στο μελλοντικό 

εργασιακό χώρο εργασίας των θεωριών και των γνώσεων που έχουν διδαχθεί οι σπουδαστές/στριες, 

κατά το προηγούμενο διάστημα θεωρητικής εκπαίδευσης στη Σχολή. Ως ακολούθως, μέσω της 

πρακτικής εκπαίδευσης ο σπουδαστής /στρια καλείται να εξάγει περαιτέρω συμπεράσματα που να 

ενισχύουν και να επανατροφοδοτούν το θεωρητικό προβληματισμό του, ενισχύοντας τόσο την 

επιστημονική, όσο και την επαγγελματική-συμπεριφορική φαρέτρα γνώσεων και δεξιοτήτων του.  

Μέρος της πρακτικής άσκησης δύναται να πραγματοποιηθεί σε φορείς του εξωτερικού. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 την ανάγκη δημιουργίας επαρκούς γνωστικού υπόβαθρου των σπουδαστών/στριών γύρω 

από ευρωπαϊκά θέματα  
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 την ανάγκη κατανόησης των βασικών αξόνων των ευρωπαϊκών πολιτικών και εμβάθυνσης 

στις διαδικασίες διαμόρφωσης τους, 

 τη σημασία των ευρωπαϊκών τομεακών και περιφερειακών πολιτικών για τις εθνικές 

διοικήσεις και συγκεκριμένα για την ελληνική δημόσια διοίκηση, 

 την ανάγκη συντονισμού των εθνικών διοικήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε έναν 

περιβάλλον θεσμικής πολυπλοκότητας με ύπαρξη πληθώρας φορέων που ασχολούνται με 

κάθε αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης, με έδρα τις Βρυξέλλες, 

 τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη λειτουργία της Μόνιμης 

Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες, ως σταθερού σημείου επικοινωνίας με τις 

υπηρεσίες στην Ελλάδα,   

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση διακρατικών επισκέψεων για την εμβάθυνση στους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μετάδοση καλών πρακτικών. 

Η επίσκεψη πραγματοποιείται χωριστά για κάθε Τμήμα ή ομάδες τμημάτων της Σχολής, με 

συμμετοχή μελών της Ομάδας Έργου, και γίνεται με προκαθορισμένο πρόγραμμα το οποίο 

συντάσσεται με την ευθύνη της Σχολής και υπηρετεί τους στόχους του υλοποιούμενου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος.  

Σε όλες τις φάσεις σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις των 

σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ στο εσωτερικό, εντός και εκτός Αθήνας, όπως ρητά περιγράφεται στον 

Κανονισμό σπουδών της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 220/Β’/17.02.15).. Εξάλλου, υπάρχει προηγούμενη εξαιρετικά 

θετική εμπειρία από εκπαιδευτικές επισκέψεις της ΚΒ’,  στο πλαίσιο μαθημάτων,  στο Γκάζι και την 

«Τεχνόπολις», στα γραφεία της Ε.Ε. στην Αθήνα, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.  Πολύ επιτυχημένη 

εκπαιδευτικά ήταν ακόμη η εκπαιδευτική επίσκεψη της ΚΒ’ σειράς στη Θεσσαλονίκη, από την οποία 

οι σπουδαστές/στριες αποκόμισαν ίδια εμπειρία από ένα ευρύ φάσμα φορέων της Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα, η επίσκεψη λειτούργησε ως ευκαιρία για γνωριμία και διασύνδεση των 

σπουδαστών/στριών των τεσσάρων Τμημάτων.   

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συνιστούν ένα κατάλληλο μέσο εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως δε εάν 

συνδέονται με μαθήματα και αν οι σπουδαστές/στριες καλούνται να έχουν ένα ενεργητικό ρόλο σε 

αυτές (σύνταξη έκθεσης, ερωτηματολόγιο κ.λπ.). Δίνουν επίσης της ευκαιρία στους/στις 

σπουδαστές/στριες να εξοικειωθούν με το πολυσχιδές των φορέων του δημοσίου. Προσφέρουν, 

ακόμη, δυνατότητα επαφής με τον πολιτισμό και την ιστορία, ως στοιχεία παιδείας των μελλοντικών 

στελεχών της δημόσιας διοίκησης.  

Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικές επισκέψεις αλλάζουν σε κάθε φάση σπουδών και ανά Τμήμα. Π.χ. το 

Τμήμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών οφείλει να έχει καλή γνώση της περιφέρειας και των 

φορέων που λειτουργούν εκεί και επομένως, ο αριθμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων εκτός 

Αθήνας είναι μεγαλύτερος.  
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Τέλος, στη φάση προετοιμασίας για τις θέσεις προορισμού των σπουδαστών/στριών, διάρκειας 

ενός (1) μήνα, λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που προλειαίνουν τη μετάβαση από την ιδιότητα 

του σπουδαστή σε εκείνη του αποφοίτου και στελέχους της διοίκησης, αλλά και προετοιμάζουν τους 

φορείς υποδοχής.. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΚΔ’ –ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ  εκπαιδευτικής σειράς  εκτιμάται ότι 

θα ανέλθει  στο ποσό των τριών εκατομμυρίων  και εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (3.620.000,00 €) 

ευρώ και θα αφορά στις ακόλουθες δαπάνες Άμεσου Κόστους και Έμμεσου Κόστους.  

Στο Άμεσο Κόστος μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: 

 αποζημιώσεις του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού,  

 μισθοδοσία σπουδαστών, 

 έξοδα διαφόρων τρίτων (catering, ταξίδια , διαμονή, διατροφή/ αποζημιώσεις κλπ)  

 

Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική επίσκεψη το κόστος της, επηρεάζεται από ορισμένους συγκυριακούς 

παράγοντες όπως από την περίοδο της επίσκεψης, τις τιμές των εισιτήριων και των ξενοδοχείων 

καθώς και από την έγκαιρη προετοιμασία της επίσκεψης και τον αριθμό των συμμετεχόντων 

σπουδαστών, εκπαιδευτών και συνοδών γραμματειακής υποστήριξης. 

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες επί των οποίων προσδιορίζονται (κατ’ αποκοπή) οι έμμεσες καθώς και 

οι κατηγορίες των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών που περιλαμβάνονται στο ποσοστό του  6% για κατ’ 

αποκοπή δήλωση προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ε΄ της Υ.Α 44845. 

Παραδοτέα του ΠΕ2 θα αποτελέσουν: 

ΠΕ2.Π1 - Αποτελέσματα του εισαγωγικού διαγωνισμού 

ΠΕ2.Π2 -  Αποδεικτικά Φοίτησης   

ΠΕ2.Π3 - Αποδεικτικά πρακτικής άσκησης  

ΠΕ2.Π4 – Πίνακας τοποθέτησης αποφοίτων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ-ΚΟΣΤΟΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/Α 

ΠΕ ΤΙΤΛΟΣ Π.Ε. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

(Α/Μ) ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙ

Α 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

 Προεισαγωγι ΠΕ2.Π1 -  3.620.000,0 15-10-2015 T4638: Αριθμός 
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ΠΕ2 

 

 

 

κή 
Εκπαίδευση 
της ΚΔ΄ 
Σειράς-
ΚΟΣΜΑΣ 
ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ 

Αποτελέσματα του 
εισαγωγικού 
διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

Δ/Α 

0 έως 

30-12-2017 

στελεχών που 
παρακολουθεί 
προγράμματα 
ταχείας εξέλιξης: 

80 Απόφοιτοι,  

 

Τ4614: Αριθμός 
στελεχών 
ταχείας εξέλιξης 
για την 
υποβοήθηση 
των 
μεταρρυθμίσεων 
που 
καταρτίστηκαν 
και 
τοποθετήθηκαν 
σε θέσεις του 
Δημόσιου 
Τομέα: 80 
Απόφοιτοι 

 

C005: Αριθμός 
δημοσίων 
υπαλλήλων σε 
προγράμματα 
κατάρτισης 
και 
επιμόρφωσης: 
αριθμός 80 

ΠΕ2.Π2 - Αποδεικτικά 
Φοίτησης   

 

ΠΕ2.Π4 – Αποδεικτικά 
πρακτικής άσκησης 

ΠΕ2.Π3 Πίνακας 

τοποθέτησης 

αποφοίτων 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ    
3.620.000
,00 

  

 

 

ΠΕ3: Προεισαγωγική Εκπαίδευση της ΚΕ΄ Σειράς 

Στην ΚΕ΄ εκπαιδευτική σειρά εκτιμάται ότι θα εισαχθούν 160  σπουδαστές. Ο αριθμός ενδέχεται να 

αυξηθεί  εφόσον υπάρξουν σπουδαστές προηγούμενης εκπαιδευτικής σειράς που δεν ολοκλήρωσαν 

την φοίτηση. 

Η υλοποίηση της ΚΕ΄ εκπαιδευτικής  σειράς θα έχει συνολική διάρκεια 21  μήνες με εκτιμώμενη 

ημερομηνία έναρξης την 1/11/2016 (σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης ενδέχεται να 

διαφοροποιηθεί), ενώ για την  προετοιμασία, την διενέργεια  και την έκδοση των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού θα απαιτηθούν περίπου 6  μήνες με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 2
η
-05-

2016 (σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ). 

Για την υλοποίηση της ΚΕ’ εκπαιδευτικής σειράς προβλέπονται:  
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- Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού για την εισαγωγή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική 

σειρά (π.χ  έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, Συγκρότηση της Κεντρικής 

Επιτροπής Εξετάσεων κλπ)  και έκδοση αποτελεσμάτων. 

- Yλοποίηση  προγράμματος σπουδών, έτσι όπως κάθε φορά περιγράφεται στο Πρόγραμμα σπουδών 

και εγκρίνεται από το Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (βλ. Μεθοδολογία Υλοποίησης πράξης ). 

Το πρόγραμμα σπουδών εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία, εργασίες, 

εξετάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις & επισκέψεις πεδίου στο εσωτερικό, πρακτική άσκηση σε 

εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, και τελικές εργασίες. 

Η φοίτηση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 21  μήνες και ολοκληρώνεται με την απόφαση της 

τοποθέτησης των αποφοίτων της σειράς. 

Ειδικότερα, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό σπουδών της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 220/Β’/17.02.15), η 

εκπαίδευση στη Σχολή διαρθρώνεται σε φάσεις ως εξής: 

Η Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, απευθύνεται στο σύνολο των 

σπουδαστών/στριών, ανεξαρτήτως των επιστημονικών πεδίων από το οποίο προέρχονται. 

Δεδομένης της πρόκλησης αυτής της γνωστικής-συμπεριφορικής ποικιλομορφίας τους, η φάση αυτή 

αποσκοπεί στην απόκτηση ενός ενιαίου γνωστικού υπόβαθρου εκ των αντικειμένων που κρίνονται 

απαραίτητα για ένα διοικητικό στέλεχος, καθώς και στη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης για τις 

σπουδές στη Σχολή και μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας. 

Η Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε δεκατρείς (13) μήνες και αποσκοπεί στην καλλιέργεια 

επιστημονικών δεξιοτήτων και την υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση των 

εκπαιδευομένων, εστιάζοντας στη θεματική περιοχή Εξειδίκευσης του κάθε Τμήματος.   

Στην ΚΕ’ Εκπαιδευτική Σειρά εκτιμάται ότι θα προβλεφθούν τουλάχιστον 5 Τμήματα (όσα και στην ΚΔ 

Εκπαιδευτική Σειρά _ Κοσμάς Ψυχοπαίδης), ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας και άλλων.  

Στη διάρκεια της Ειδικής Φάσης Σπουδών προβλέπεται, επίσης, η υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης 

των σπουδαστών, η οποία στοχεύει, κυρίως, στην αποκόμιση άμεσης εμπειρίας από τη διοίκηση 

(εθνική και ευρωπαϊκή), αλλά και σε μία πρώτη επαφή με τον πιθανό μελλοντικό χώρο εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, ενισχύεται η μαθησιακή διαδικασία με την εμπειρία της εφαρμογής στο μελλοντικό 

εργασιακό χώρο εργασίας των θεωριών και των γνώσεων που έχουν διδαχθεί οι σπουδαστές/στριες, 

κατά το προηγούμενο διάστημα θεωρητικής εκπαίδευσης στη Σχολή. Ως ακολούθως, μέσω της 

πρακτικής εκπαίδευσης ο σπουδαστής /στρια καλείται να εξάγει περαιτέρω συμπεράσματα που να 

ενισχύουν και να επανατροφοδοτούν το θεωρητικό προβληματισμό του, ενισχύοντας τόσο την 

επιστημονική, όσο και την επαγγελματική-συμπεριφορική φαρέτρα γνώσεων και δεξιοτήτων του.  
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Μέρος της πρακτικής άσκησης δύναται να πραγματοποιηθεί σε φορείς του εξωτερικού. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 την ανάγκη δημιουργίας επαρκούς γνωστικού υπόβαθρου των σπουδαστών/στριών γύρω 

από ευρωπαϊκά θέματα  

 την ανάγκη κατανόησης των βασικών αξόνων των ευρωπαϊκών πολιτικών και εμβάθυνσης 

στις διαδικασίες διαμόρφωσης τους, 

 τη σημασία των ευρωπαϊκών τομεακών και περιφερειακών πολιτικών για τις εθνικές 

διοικήσεις και συγκεκριμένα για την ελληνική δημόσια διοίκηση, 

 την ανάγκη συντονισμού των εθνικών διοικήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε έναν 

περιβάλλον θεσμικής πολυπλοκότητας με ύπαρξη πληθώρας φορέων που ασχολούνται με 

κάθε αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης, με έδρα τις Βρυξέλλες, 

 τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη λειτουργία της Μόνιμης 

Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες, ως σταθερού σημείου επικοινωνίας με τις 

υπηρεσίες στην Ελλάδα,   

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση διακρατικών επισκέψεων για την εμβάθυνση στους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μετάδοση καλών πρακτικών. 

Η επίσκεψη πραγματοποιείται χωριστά για κάθε Τμήμα ή ομάδες τμημάτων της Σχολής, με 

συμμετοχή μελών της Ομάδας Έργου, και γίνεται με προκαθορισμένο πρόγραμμα το οποίο 

συντάσσεται με την ευθύνη της Σχολής και υπηρετεί τους στόχους του υλοποιούμενου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος.  

Σε όλες τις φάσεις σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις των 

σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ στο εσωτερικό, εντός και εκτός Αθήνας, όπως ρητά περιγράφεται στον 

Κανονισμό σπουδών της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 220/Β’/17.02.15). Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συνιστούν ένα 

κατάλληλο μέσο εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως δε εάν συνδέονται με μαθήματα και αν οι 

σπουδαστές/στριες καλούνται να έχουν ένα ενεργητικό ρόλο σε αυτές (σύνταξη έκθεσης, 

ερωτηματολόγιο κ.λπ.). Δίνουν επίσης της ευκαιρία στους/στις σπουδαστές/στριες να εξοικειωθούν 

με το πολυσχιδές των φορέων του δημοσίου. Προσφέρουν, ακόμη, δυνατότητα επαφής με τον 

πολιτισμό και την ιστορία, ως στοιχεία παιδείας των μελλοντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης.  

Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικές επισκέψεις αλλάζουν σε κάθε φάση σπουδών και ανά Τμήμα. Π.χ. το 

Τμήμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών οφείλει να έχει καλή γνώση της περιφέρειας και των 

φορέων που λειτουργούν εκεί και επομένως, ο αριθμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων εκτός 

Αθήνας είναι μεγαλύτερος.  
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Τέλος, στη φάση προετοιμασίας για τις θέσεις προορισμού των σπουδαστών/στριών, διάρκειας 

ενός (1) μήνα, λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που προλειαίνουν τη μετάβαση από την ιδιότητα 

του σπουδαστή σε εκείνη του αποφοίτου και στελέχους της διοίκησης, αλλά και προετοιμάζουν τους 

φορείς υποδοχής.. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΚΕ’ εκπαιδευτικής σειράς  εκτιμάται ότι θα ανέλθει  στο ποσό 

των 7.041.000,00 ευρώ και θα αφορά στις ακόλουθες δαπάνες Άμεσου Κόστους και Έμμεσου 

Κόστους.  

Στο Άμεσο Κόστος μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: 

 αποζημιώσεις του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού,  

 μισθοδοσία σπουδαστών, 

 έξοδα διαφόρων τρίτων (catering, ταξίδια , διαμονή, διατροφή/ αποζημιώσεις κλπ)  

Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική επίσκεψη το κόστος της, επηρεάζεται από ορισμένους συγκυριακούς 

παράγοντες όπως από την περίοδο της επίσκεψης, τις τιμές των εισιτήριων και των ξενοδοχείων 

καθώς και από την έγκαιρη προετοιμασία της επίσκεψης και τον αριθμό των συμμετεχόντων 

σπουδαστών, εκπαιδευτών και συνοδών γραμματειακής υποστήριξης. 

 

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες επί των οποίων προσδιορίζονται (κατ’ αποκοπή) οι έμμεσες καθώς και 

οι κατηγορίες των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών που περιλαμβάνονται στο ποσοστό του  6% για κατ’ 

αποκοπή δήλωση προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ε΄ της Υ.Α 44845. 

Παραδοτέα του ΠΕ3 θα αποτελέσουν: 

ΠΕ3.Π1 - Αποτελέσματα του εισαγωγικού διαγωνισμού 

ΠΕ3.Π2 -  Αποδεικτικά Φοίτησης   

ΠΕ3.Π3 - Αποδεικτικά πρακτικής άσκησης  

ΠΕ3.Π4 – Πίνακας τοποθέτησης αποφοίτων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ-ΚΟΣΤΟΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/Α 

ΠΕ ΤΙΤΛΟΣ Π.Ε. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗ

ΝΕΣ (Α/Μ) ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

ΠΕ3 

Προεισαγωγικ
ή Εκπαίδευση 
της ΚΕ΄Σειράς 

ΠΕ3.Π1 - 

Αποτελέσματα του 

εισαγωγικού 

διαγωνισμού 

 

Δ/Α 
7.041.000,00 

2-5-2016  

έως  

31-12-2018 

T4638: Αριθμός 
στελεχών που 
παρακολουθεί 
προγράμματα ταχείας 

ΑΔΑ: ΩΜ2Ι4691Φ0-ΜΑΙ



 

 19 

 

 

 

ΠΕ3.Π2 -  

Αποδεικτικά 

Φοίτησης   

εξέλιξης: : 

160 Απόφοιτοι,  

 

Τ4614: Αριθμός 
στελεχών ταχείας 
εξέλιξης για την 
υποβοήθηση των 
μεταρρυθμίσεων που 
καταρτίστηκαν και 
τοποθετήθηκαν σε 
θέσεις του Δημόσιου 
Τομέα:: 

160 Απόφοιτοι 

 

C005: Αριθμός 
δημοσίων 
υπαλλήλων σε 
προγράμματα 
κατάρτισης και 
επιμόρφωσης: 
αριθμός 160 

ΠΕ3.Π3 - 

Αποδεικτικά 

πρακτικής άσκησης  

ΠΕ3.Π4 – Πίνακας 

τοποθέτησης 

αποφοίτων 

ΣΥΝΟΛΟ    
7.041.000,0
0 

 
 

 

 

 

Β.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

Το Υποέργο 1 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΓ’ ΚΔ’-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ  και ΚΕ’ 

ΣΕΙΡΑΣ»  θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα και όπως προαναφέρθηκε, διαρθρώνεται στις 3 κάτωθι 

ενότητες: 

ΠΕ1: Προεισαγωγική Εκπαίδευση της ΚΓ’ σειράς 

ΠΕ2: Προεισαγωγική Εκπαίδευση της ΚΔ΄-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ σειράς 

ΠΕ3: Προεισαγωγική Εκπαίδευση της ΚΕ’ σειράς 

 

Σε ότι αφορά την υλοποίηση του υποέργου 1 σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Εισαγωγή σπουδαστών 

Για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α διενεργείται εισαγωγικός διαγωνισμός. Με απόφαση του οικείου 

Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην 
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Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθµός των εισακτέων στην 

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Επίσης με απόφαση του οικείου Υπουργού, καθορίζονται οι θέσεις των Yπηρεσιών, στις 

οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται µε την προκήρυξη 

του διαγωνισμού. 

Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή 

Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.). Η Κ.Ε.Ε. καταρτίζει την προκήρυξη του διαγωνισμού, κρίνει και αποφασίζει για τις 

περιπτώσεις αποκλεισμού των υποψηφίων για οποιοδήποτε λόγο, παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση 

των καθηκόντων των βαθμολογητών και επιτηρητών, εποπτεύει την οµαλή διεξαγωγή των 

εξετάσεων και συντάσσει τους πίνακες των επιτυχόντων κατά το προκαταρκτικό στάδιο, καθώς και 

των εισερχομένων στη Σχολή με βάση τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων. Η Κ.Ε.Ε. 

προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισµού για την Ε.Σ.∆.∆.Α με πράξη της. 

Ειδικότερα, η εισαγωγή των σπουδαστών κάθε εκπαιδευτικής  σειράς διενεργείται  σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

α) των άρθρων 1, 5, 15, 15α, 17, 18, 19, 20, 21 και 24 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/14.3.2007), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

β) του άρθρου 6  του Ν. 3863/15.07.2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/2010) 

γ) Τις αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/5745/21.3.2002 και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/4692/8.4.2003 αποφάσεις του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα : «Ρύθμιση διαδικαστικών 

θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.».  (ΦΕΚ 372/Β/26.3.2002 και ΦΕΚ 

436/Β/11.4.2003) 

δ) Το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/31-10-2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού 

Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» 

ε) Το Ν.4325 /2015 (ΦΕΚ 47Α/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – καταπολέμηση 

γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»  

στ) Την Υ.Α Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ. 8/2/οικ 21909  : «Καθορισμός τμημάτων εξειδίκευσης της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). (ΦΕΚ 1456Β/10-7-2015)», στο 

οποίο  η σύσταση Τμημάτων Εξειδίκευσης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται ως εξής: Τμήμα Γενικής 

Διοίκησης, Τμήμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών, Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και 

Κοινωνικής Φροντίδας, Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 
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ζ) Την Υ.Α  Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/3/26096 : «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατανομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης» 

(ΦΕΚ 1717Β/17-8-2015) 

η) Την Υ.Α Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12/63/24972 (ΦΕΚ 556/ΤΥΕΘ/ 30-07-2015):  «Ορισμός μελών 

Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) για τη διεξαγωγή του ΚΔ΄-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ Εισαγωγικού 

Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» 

Η τοποθέτηση των αποφοίτων στις προβλεπόμενες θέσεις γίνεται κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους 

με κριτήριο τη σειρά αποφοίτησής τους, όπως αυτή προκύπτει από τη γενική βαθμολογία που 

συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στην ΕΣΔΔΑ. 

 

2. Πρόγραμμα Σπουδών 

  

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ σχεδιάζεται από τους Υπεύθυνους Σπουδών και Έρευνας σε 

συνεργασία με το Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ και εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, μετά από 

γνωμοδότηση του Επιστημονικού − Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. (Π.Δ.1/2008(ΦΕΚ 1
Α
/7-1-2008 και 

Π.Δ 57/2007 (ΦΕΚ 59
Α
/14-3-2007). 

Για τη δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη οι έρευνες ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών που 

πραγματοποιεί η ΕΣΔΔΑ, τυχόν μελέτες που εκπονούνται από ομάδες εργασίας, καθώς και οι 

αξιολογήσεις των προηγούμενων προγραμμάτων σπουδών τόσο από τους εκπαιδευόμενους όσο και 

από τους εκπαιδευτές. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΣΔΔΑ είναι δυνατό να συνιστώνται με απόφαση του Προέδρου του 

ΕΚΔΔΑ ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν και πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους 

από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη Δημόσια Διοίκηση, με αντικείμενο τον προσδιορισμό των 

γενικών κατευθυντήριων αρχών, των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και κάθε άλλης 

λεπτομέρειας του Προγράμματος Σπουδών, όπως επίσης την εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού 

υλικού για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους, τη διδακτέα ύλη και το σύνολο των εβδομαδιαίων 

ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων ανά Φάση Σπουδών, όπως επίσης 

δύναται να προβλέπει και άλλου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εργασίες, διαλέξεις, 

ημερίδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πρακτική εκπαίδευση). 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ αναρτάται στο δικτυακό τόπο του ΕΚΔΔΑ. 

 

3. Διαδικασίες ανάθεσης στο πλαίσιο της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 
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Σύμφωνα με : 

1. το Π.Δ.1/2008 «Οργανισµός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 1/Α/ 7.1.2008)  

2. το  Π.Δ. 57/2007, (ΦΕΚ 59/Α/2007) « Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 

3. το Ν. 2286/95 «Προµήθειες στο Δηµόσιο Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (ΦΕΚ 

19/Α/95) 

4. το Π.Δ. 118/2007 "Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου" (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) 

5. το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16.3.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

διενεργείται από το ΕΚΔΔΑ: 

  Ανοικτός  Δημόσιος Διεθνής  Διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά με σφραγισμένες προσφορές για 

την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη Συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών και λοιπών αναγκαίων 

υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α). Στις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

αναδόχου συμπεριλαμβάνονται διαμονή και διατροφή σε ξενοδοχεία, εισιτήρια 

μετακίνησης, παροχή catering κλπ. (άμεση δαπάνη) 

 

Επιλογή διδακτικού προσωπικού 

Το διδακτικό προσωπικό που αξιοποιείται στα μαθήματα της κοινής φάσης, του α’ κύκλου και του 

β΄κύκλου της ειδικής φάσης, καθώς και των τελικών εργασιών, επιλέγεται από το μητρώο του ΕΚΔΔΑ 

με διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολής και η σχετική 

ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας δημοσιοποιείται.  

Το διδακτικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. επιλέγεται μεταξύ των μελών του Μητρώου Κύριου 

Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται στελέχη υψηλού εκπαιδευτικού 

κύρους και τεχνογνωσίας και για το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. 

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώου του ΚΔΠ , καθώς και η λειτουργία του , ορίζονται στις υπ΄αρ. 

αποφάσεις του Δ.Σ : 3635/30-6-2010,3659/16-11-2010 και 3646/3-9-2010  

 

4. Ομάδα Έργου 
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Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του  Π.Δ 1/2008 (ΦΕΚ 1
Α
/7-1-2008) «Οργανισμός του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι αρμοδιότητες  

προετοιμασίας και διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού,  καθώς και της παρακολούθησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ασκούνται από τα στελέχη των τμημάτων: 

1. Τμήμα Συντονισμού Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Έργου. 

2. Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 

και τα οποία είναι επιφορτισμένα με αρμοδιότητες υποστήριξης και υλοποίησης του Υποέργου σε 

συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου καθώς και τους υπευθύνους σπουδών και έρευνας της Σχολής. 

Συνημμένα σας υποβάλω πίνακα με τους υπαλλήλους του ΕΚΔΔΑ που είτε είναι τοποθετημένοι με 

απόφαση Προέδρου στις μονάδες της ΕΣΔΔΑ , είτε στις υποστηρικτικές μονάδες του Οργανισμού . 

(Συνημμένος πίνακας με τα στελέχη του ΕΚΔΔΑ ανά Διεύθυνση, τμήμα και ειδικότητα). 

Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων στα τμήματα του ΕΚΔΔΑ διενεργούνται με απόφαση της Προέδρου , 

η οποία δύναται να τροποποιηθεί .  

 

ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός δαπανών 

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών του υποέργου μέχρι την ολοκλήρωσή 

τους, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο συνολικό πόσο των 14.141.000,00 ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση θα διενεργηθεί από  τις   ΣΑΕ Ε0158  και ΣΑΕ 

Ε4151 στην οποία έχει ενταχθεί το έργο ««ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» και κωδ. ΟΠΣ  5000275  με ενάριθμους  κωδικούς  

2011ΣΕ01580025 και 2015ΣΕ41510000 αντίστοιχα.  

Η κατανομή των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν
1
: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ( όπως Τμήμα Ζ-

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΤΔΠ) 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

5. ΑΙΤΙΟΛΟ
ΓΗΣΗ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤ
ΗΤΑΣ 

                                                           
1 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναλυθούν οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες και να περιγραφούν τα είδη και οι 

κατηγορίες αυτών, μαζί με τα προϋπολογιζόμενα ποσά ανά είδος ή κατηγορία. Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται 

έμμεσες δαπάνες όπως καθορίζονται από την πρόσκληση, θα πρέπει να περιγράφεται και η μεθοδολογία επιμερισμού 

και το σύστημα παρακολούθησής τους. Η ανάλυση των δαπανών πρέπει να γίνει με την συμπλήρωση των ακόλουθων 

πινάκων 
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Α1. ΆΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ Βάσει 
παραστατικών 

i. Ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 

 

13.340.566,04€ 

 

   

ii. ΦΠΑ 
0,00 € 

   

Α.2 . ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ Βάσει 
παραστατικών  

i. Ποσό 
χωρίς ΦΠΑ 

 

 
   

ii.  ΦΠΑ     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

13.340.566,04€ 

 

   

Β
. Δ

Α
Π

Α
Ν

ΕΣ
 Β

Α
ΣΕ

Ι Α
Π

Λ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
Μ

ΕΝ
Ο

Υ
 Κ

Ο
ΣΤ

Ο
Υ

Σ 
 

Β.1.ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιημένης 
κλίμακας κόστους ανά μονάδα 

    

Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ αποκοπή 
ποσού (Lump Sum) 

 
   

Β.3. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) 
επί των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών προσωπικού  

 
   

Β.4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει 
ποσοστού (%) επί των άμεσων 
επιλέξιμων δαπανών της 
πράξης ή επί των άμεσων 
επιλέξιμων δαπανών 
προσωπικού  

800.433,96€ 

 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

    

6. ΣΥΝΟΛΑ  14.141.000,00 €    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5:  : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

Α.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

     (ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)  

 2. Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

Χωρίς ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ 

Α.1.  Άμεσες δαπάνες     

Α.1.1  Άμεσες δαπάνες προσωπικού  Δ/Α   

A.1.2.  Δαπάνες Ταξιδιών    

A.1.3.  Δαπάνες δημοσιότητας    

A.1.4.  Δαπάνες υπεργολαβιών Δ/Α   

Α.1.5.  Χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους 

(π.χ. εκπαιδευτικό επίδομα) 

Δ/Α   

Α.1.6.  Δαπάνες για πόρους που 

διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι 

δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια 

και τις εγκαταστάσεις του 

δικαιούχου  

Δ/Α   

Α.1.7. Άλλες άμεσες δαπάνες (Έξοδα 13.340.566,04   
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διαφόρων Τρίτων - (64.98.05), 

Αμοιβές εκπαιδευτών / εισηγητών  

(61.00.07/61.01.07), Μισθοδοσία 

Σπουδαστών (61.01.08) κλπ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13.340.566,04 

 

13.340.566,04 

 

 

Σύνολο Σ1: (υποσύνολο άμεσων 

δαπανών εξαιρουμένων 

των δαπανών (Α4, Α5, 

Α6) 

   

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

  

Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιημένης 

κλίμακας κόστους ανά μονάδα 

Μοναδιαίο 

Κόστος 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Αριθμός 

Μονάδων 

2. Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

(επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) 

    

Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ αποκοπή 

ποσού (Lump Sum)  

  

Β3. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί 

των άμεσων επιλέξιμων δαπανών 

προσωπικού (εφαρμόζεται σε 

πράξεις ΕΚΤ) 

Ποσοστό   

≤40%   

Β4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει 

ποσοστού (%) επί του συνόλου των 

άμεσων επιλέξιμων δαπανών ή επί 

των άμεσων επιλέξιμων δαπανών 

προσωπικού ή βάση εγκεκριμένης 

μεθοδολογίας 

≤15%, ≤25%, 

≤7% 

  

800.433,96 

 

3. ΣΥΝΟΛΑ  Σύνολο: 14.141.000,00  
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ΑΔΑ: ΩΜ2Ι4691Φ0-ΜΑΙ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ V:  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΠΕ Α.1.1  Άμεσες 

δαπάνες προσωπικού 

A.1.2.  

Δαπάνες 

Ταξιδιών 

A.1.3.  Δαπάνες 

δημοσιότητας 

Α.1.7.  Άλλες άμεσες δαπάνες (Έξοδα 

διαφόρων Τρίτων - (64.98.05), Αμοιβές 

εκπαιδευτών / εισηγητών  (61.00.07/61.01.07), 

Μισθοδοσία Σπουδαστών (61.01.08) κλπ) 

Ποσό χωρίς 

ΦΠΑ 

Σύνολο 

ΠΕ1: Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση της ΚΓ΄ σειράς 
    3.283.018,87 3.283.018,87 

ΠΕ2: Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση της ΚΔ΄-

ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ 

σειράς 

    3.415.094,34 3.415.094,34 

ΠΕ3: Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση της ΚΕ΄ σειράς 
    6.642.452,83 6.642.452,83 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 

    13.340.566,04 13.340.566,04 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 6% 

επί του συνόλου των Α/Μ 

     800.433,96 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4:Χρονική διάρκεια Υποέργου 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία 

έναρξης της φοίτησης της ΚΓ’ Σειράς ήτοι 10/02/2013 και εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης την 

ημερομηνία διορισμού του τελευταίου αποφοιτήσαντος της ΚΕ΄σειράς ήτοι 31/12/2018. 

Το οικονομικό αντικείμενο του υποέργου (ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών) λήγει την  

31/12/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Παρακολούθηση υλοποίησης Υποέργου 

Δεδομένου του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου  «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΓ΄, ΚΔ΄-ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ και ΚΕ΄ΣΕΙΡΑΣ »  με α/α  1  της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»    με κωδικό 

ΟΠΣ  5000275  του Ε.Π.  «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»   από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και παραδοτέα της οποίας αποτελούν τα κάτωθι: 

- Αποτελέσματα του εισαγωγικού διαγωνισμού 

- Αποδεικτικά Φοίτησης   

- Αποδεικτικά πρακτικής άσκησης  

– Πίνακας τοποθέτησης αποφοίτων 

η ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή /πιστοποίηση των παραδοτέων για κάθε διακριτή εκπαιδευτική 

σειρά, πραγματοποιείται από τον Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ . 

Σημειώνεται ότι με τον διορισμό του τελευταίου αποφοιτήσαντος κάθε εκπαιδευτικής σειράς θα 

υποβάλλεται στην ΕΥΔ πρωτόκολλο ολοκλήρωσης/απολογισμού έκαστης  εκπαιδευτικής σειράς. 

Σε ότι αφορά τις αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή 

του φυσικού αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ, σημειώνεται ότι:  

«σύμφωνα με το Π.Δ 1/2008 (ΦΕΚ 1
Α
/7-1-2008) Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι αρμοδιότητες  προετοιμασίας και 

διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού,  καθώς και της παρακολούθησης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, ασκούνται από τα στελέχη των τμημάτων: 
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1. Τμήμα Συντονισμού Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Έργου. 

2. Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 

Τα στελέχη των ως άνω αναφερόμενων μονάδων είναι επιφορτισμένα με αρμοδιότητες υποστήριξης 

και υλοποίησης του Υποέργου σε συνεργασία πάντα με τον Υπεύθυνο Έργου καθώς και τους 

υπευθύνους σπουδών και έρευνας της Σχολής. 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα στελέχη του ΕΚΔΔΑ που εμπλέκονται στην υλοποίηση του 

υποέργου. 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα 
Θεσμικό 

Πλαίσιο2 
ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

Απόφαση υλοποίησης 

Υποέργου 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΔ.57/2007 

όπως 

τροποποιήθ

ηκε και 

ισχύει  

Ι.ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ  

Πρόσληψη νέου 

προσωπικού για το 

Υποέργο  (εάν απαιτείται ) 

    

Παρακολούθηση της 

Υλοποίησης και 

Ολοκλήρωσης του 

Υποέργου 

Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΔΔΑ και τα 

στελέχη των τμημάτων της 

ΕΣΔΔΑ 

ΠΔ.57/2007 

όπως 

τροποποιήθ

ηκε και 

ισχύει 

Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ

ΙΟΥ 
 

Οικονομική Διαχείριση 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (και 

τα στελέχη των τμημάτων 

της Δ/νσης) 

 Ε.ΣΟΦΙΑ  

Νομική Υποστήριξη 

(προαιρετικά) 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Π.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ  

                                                           
2 Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα 

οργανωτική δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός 

λειτουργίας κλπ) 
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Λοιπά……. 

1) Οι συνοδοί για τις 

εκπ.εκδρομές στο εξωτερικό, 

δηλαδή συνολικά 12 άτομα 

για τις ΚΔ-ΚΟΣΜΑΣ 

ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ και ΚΕ 

εκπ.σειρές καθώς και οι 

συνοδοί για τις επισκέψεις 

πεδίου  θα είναι στελέχη του 

ΕΚΔΔΑ  και θα προέρχονται 

από της ΕΣΔΔΑ 

2) επισυνάπτεται πίνακας με 

τα στελέχη του ΕΚΔΔΑ , ανά 

Δ/νση, ανά τμήμα και ανά 

κλάδο   

   

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Υπεύθυνος Υποέργου 

 

Ως Υπεύθυνος του υποέργου ορίζεται  ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου , Διευθυντής της 

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

Ο Υπεύθυνος του υποέργου έχει την συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας όλων των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς 

και συνυπογράφει μαζί με τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου το Τ.Δ.Υ., αναλαμβάνοντας την 

ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό. 
3
 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                                                           ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ 

Αν ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ 

 

 

                                                           
3
 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον δικαιούχο προβλέπει τη σχετική αρμοδιότητα 

υπευθύνου σε στελέχη που κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση της ανωτέρω 

απόφασης αλλά αρκεί η υποβολή σχετικής δήλωσης του Υπευθύνου με αντίστοιχο περιεχόμενο, συνοδευόμενη από 

αντίγραφο της κανονιστικής πράξης όπου προβλέπεται η αρμοδιότητα αυτή. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Ε.Υ.Δ του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Πρόεδρος 

2. Δ/ντής Ε.Σ.Δ.Δ.Α 

3. Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

4. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΔΔΑ 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διαθέτει όλη την απαιτούμενη στελέχωση σε διοικητικό, τεχνικό και επιστημονικό 
προσωπικό σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να εγγυάται την απρόσκοπτη υλοποίηση του 
έργου/υποέργου. 

 Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στελεχώνεται ως εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

ΕΚΔΔΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

1 ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης 

 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

Με απόσπαση 

 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   

 

  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Προϊσταμένη   

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            

 

 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            Προϊσταμένη Τμήματος  

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                     

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            Προϊσταμένη Τμήματος  

2 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ               

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            Προϊσταμένη  Διεύθυνσης  

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            Προϊστάμενος Τμήματος  

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ               

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                     

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                     

0 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

 

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προϊστάμενος Τμήματος   

2 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

   

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ      

2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ            

2 ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ   

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                    

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

   

  

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        Προϊσταμένη Διεύθυνσης   

  ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   

3 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ           

2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                   

1 ΔΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Η\Υ     

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ             Προϊστάμενος Τμήματος  

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1 ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ        Προϊσταμένη Τμήματος   

1 ΠΕ ΒΠΣΤΕΠ   

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 

  ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Προϊστάμενος Τμήματος   

3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Με απόσπαση 

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     

1 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   
   

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  Προϊσταμένη Τμήματος 

 

  ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        Προϊσταμένη Τμήματος  

 

2 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          

 

  ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ  Διευθυντής Με απόσπαση 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) 

4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ    

 

5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ    ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

  ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        Προϊστάμενος Τμήματος  

2 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ           

1 
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 
 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) 

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        Προϊσταμένη Τμήματος  

3 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ           

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ   

  ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ    

 

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ  Διευθυντρια 

 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  (ΙΝ.ΕΠ.) 

10 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ   ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

8 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ     

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

5     

  ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. 

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Προϊστάμενος Τμήματος  

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ           

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                        

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ             Προϊσταμένη Τμήματος    

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μπαρμπούνη, κελίδο Με απόσπαση 

0 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                 

5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                

4 ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ    

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ    

4 
ΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

  
 

6 
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

   

1 
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΡ. ΑΠΑΣΧ.) 

  
 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΙΝΕΠΘ) 

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

5 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     

0 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

2 ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ    

0 
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
   

1 
ΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
  

  Εκπαιδευτικό-Ερευνητικό έργο ΠΙΝ.ΕΠ. 

4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ   ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ  

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ   ΑΠΌ  Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ     

1 ΔΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Η\Υ     

4 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ           

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                   

2 
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ     

1 
ΠΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ     

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ     

  ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ  ΑΔΕΔΥ (ΔΙΑΘΕΣΗ) 

2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ   ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

  TAMEIO ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΔΙΑΘΕΣΗ) 

  ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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