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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  

                 
   
          Ειδικός Στόχος(2.2) 

Κατηγορία Πράξης (2.2.2) 

Άξονας Προτεραιότητας(4,5,6) 

                                               
Aζήλα,  21 /  12  /2010 

                                Αξ.πξση. 16551 / Φ.234.03  
       

    Πξνο: α. Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο 
             β. Αλεμάξηεηεο Αξρέο 
             γ. Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο & 
                                                                                         Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ 
                                                                                         Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

                                                                                       (Με ηελ επζχλε ελεκέξσζεο  ησλ        
Δπνπηεπφκελσλ  Φνξέσλ ηνπο) 

  

Δπιμοπθωηικά ππογπάμμαηα ηος Ινζηιηούηος Δπιμόπθωζηρ  (ΙΝ.ΔΠ.) 
  

Ππογπαμμαηιζμόρ εξαμήνος Ιανοςαπίος-Ιοςλίος 2011 
 
 

1. Νέοι πποζαναηολιζμοί ζηην επιμόπθωζη 
 

Οη πνιηηηθέο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

θξάηνπο, απαηηεί ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο. Σν λέν απηφ 

κνληέιν πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ηεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο, ηελ αλάπηπμε 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο επαγγεικαηηθήο εζηθήο, κε 

ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Γηα λα αληαπνθξηζεί ε δηνίθεζε ζε απηέο 

ηηο απαηηήζεηο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ εξγαιείσλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζνδνινγηψλ αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ κε ηελ πξνζαξκνγή θαη έληαμή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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Σν Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΙΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζρεδηάδεη έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, κε ζηφρν λα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Πξνο ηνχην δηνξγαλψλεη  πηζηνπνηεκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

θνξέσλ απηψλ. Σα πξνγξάκκαηα παξέρνληαη ζην πιαίζην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δ..Π.Α. 2007-2013) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Δ.Π. «Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε 2007-13» (Πξάμε 2.2).  

 

 

2. Η νέα ζηπαηηγική για ηην επιμόπθωζη 

 

Ο λένο πξνγξακκαηηζκφο επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηε κεζνδνινγία θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο. Οη αιιαγέο απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο, ν ζεβαζκφο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε  Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαξηίδνληαη ρέδηα Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία 

θαηαγξάθνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ θάζε 

θνξέα, απνηππψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, γίλεηαη 

ζπζρέηηζε ησλ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ θνξέα θαη ηέινο πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηίηινη 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλσηέξσ 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

          πγθεθξηκέλα: 

2.1.  Εμβάθσνζη ηης ζσνεργαζίας με ηις σπηρεζίες  

α. Με ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληαπφθξηζε ζηηο 

πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ, ε 

επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο απνβιέπεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  εθαξκνγή 

ησλ Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ πξνο φθεινο ησλ εμππεξεηνχκελσλ 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

β. Καζηεξψλεηαη ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, κέζσ 

θνηλψλ νκάδσλ εξγαζίαο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

επηκφξθσζεο ηνπ θάζε θνξέα θαη εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη 
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κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ 

ηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζε θάζε ππεξεζία. 

γ. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηκφξθσζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ, 

νη εθπαηδεπφκελνη πξνβιέπεηαη λα ζπληάζζνπλ Έκθεζη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. Η έθζεζε αθνξά ζηελ 

αηνκηθή αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα απνηχπσζεο, πξφηαζεο ή /θαη εθαξκνγήο 

νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ηνκέα επζχλεο 

ηνπο.  

     Η Έθζεζε ζα απνζηέιιεηαη εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ζην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. πξνο αμηνιφγεζε. Τπφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Έθζεζεο ζα 

παξέρεηαη Πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

 Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. κε ηνπο θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ, αμηνπνηνχληαη νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη δηεπθνιχλεηαη ε απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

2.2. Πεδία επιμόρθωζης 

 Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΙΝ.ΔΠ εληάζζνληαη 

ζηνπο παξαθάησ θεμαηικούρ κύκλοςρ πος ζςνδέονηαι με ηομείρ 

Γημόζιων Πολιηικών: 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη Γηαθάλεηα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

 Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη Απνθέληξσζε 

 Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δθαξκνζκέλεο Σερλνινγίεο 

 Βηψζηκε Αλάπηπμε 

 Οηθνλνκία θαη Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή 

 Κνηλσληθή Πνιηηηθή :  

 ηκήκα Α’ Τγεία θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη  

 ηκήκα Β’ Κνηλσληθή Αιιειεγγχε θαη Ιζφηεηα Δπθαηξηψλ 

 Δηζαγσγηθή Δθπαίδεπζε 

 

2.3. Οργάνωζη ηης επιμόρθωζης  

α.   Καζηεξψλεηαη ε ηλεκηπονική αίηηζη ησλ επηκνξθσλφκελσλ 

κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ ηαρχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

β.   Καζηεξψλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ   γηα 

ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηνπ ΙΝΔΠ κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαζψο θαη κέζσ απνζηνιήο 
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κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο 

επηκνξθσλφκελνπο. 

γ.    Παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή κε ζθνπφ ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε θαη 

επέιηθηε εμππεξέηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

δ.  Σίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην  λέν κεηξψν εθπαηδεπηψλ ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη  πξαγκαηηθέο 

επηζηεκνληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε  

ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ 

εθπαηδεπηψλ. 

ε.  Δθαξκφδεηαη  ζχζηεκα    νινθιεξσκέλεο    επηκνξθσηηθήο 

παξέκβαζεο κε δηαδηθαζίεο αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη 

κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο.  

 

3. Γιαδικαζίερ ζςμμεηοσήρ ζηα επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα ηος ΙΝΔΠ 

 

3.1. Υποβολή αίηηζης 

α.  Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ην 

δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2011 έρεη ήδε αλαξηεζεί ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. (www.ekdd.gr)  σο «αθξηβέο 

αληίγξαθν  εγθπθιίνπ» ζε εθηππψζηκε κνξθή. ην πιαίζην 

ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη έγθπξε πξνο ρξήζε. 

β.  Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ην Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο 

απφ 01/01/2011, ςποβάλλεηαι μόνο ηλεκηπονικά ζηην 

ηλεκηπονική διεύθςνζη www.ekdd.gr 

Πποζοσή! εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη 
ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ε νπνία ζ’ 
απνηππψλεηαη ζηελ αίηεζε κε ηελ αλαγξαθή αξηζκνχ πξση. 
έγθξηζεο. 

         Οη ππάιιεινη πνπ επηιέγνληαη ζηα επηκνξθσηηθά 
πξνγξάκκαηα ηελ πξψηε εκέξα παξαθνινχζεζεο ζα 
θέξλνπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζε έληππε κνξθή ζπκπιεξσκέλε 
θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε δε ζα γίλνληαη δεθηνί ζην επηκνξθσηηθφ 
πξφγξακκα. 

γ.  Γηα θάζε πξφγξακκα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
νκάδα-ζηφρν, ην ζθνπφ θαη  ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ 
δηδάζθνληαη, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α (www.ekdd.gr) ζε 
ζρεηηθφ link. 
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3.2. Περιοριζμοί καηά ηην σποβολή αίηηζης και σποτρεώζεις 

ηων επιμορθωνόμενων 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΙΝ.ΔΠ. 

αθνξά φιε ηε ρψξα θαη έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 

θαηά πεξηθέξεηα. 

α. Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη ππνβάιινπλ αίηεζε γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

πινπνηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. 

β. Μπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε  γηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηνχληαη ζε άιιε πεξηθέξεηα κφλν φηαλ ην επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα δελ παξέρεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία 

ππεξεηνχλ.  

γ. Κάζε ππάιιεινο κπνξεί λα επηιέγεη μέσπι ηέζζεπα 

επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα αλά επηκνξθσηηθή πεξίνδν 

(επηέκβξηνο - Γεθέκβξηνο θαη Ιαλνπάξηνο – Ινχιηνο), ηα νπνία 

πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηεο 

ζέζεο ηνπ ή κε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

δ.  Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ, ν θάζε  εθπαηδεπφκελνο  

ππνβάιιεη Έθζεζε  γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.1γ ηεο παξνχζεο 

εγθπθιίνπ). 

ε.  Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΙΝ.ΔΠ. 

(απνπζίεο, πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θιπ.).  

 

3.3. Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής ζηα επιμορθωηικά προγράμμαηα: 
α. Οη αηηνχληεο/ζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ομάδαρ-ζηόσος, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ έγγξαθν 
πνπ επηζπλάπηεηαη γηα θάζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζηνλ 
πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ  ηζηφηνπν 
ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 

β. Οη αηηνχληεο/ζεο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξσκέλα φια ηα 
δεηνχκελα ζηνηρεία ζηελ Αίηεζε πκκεηνρήο (αλαξηάηαη ζηνλ 
ηζηφηνπν).  

γ. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνο 
επηκφξθσζε ππαιιήινπο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ 
ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2011, πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η ημεπομηνία 
αποζηολήρ θα ζςνεκηιμάηαι ζηα κπιηήπια επιλογήρ για 
ζςμμεηοσή ζε επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα. 

 
3.4.  Ενημέρωζη για ηην επιλογή ηων επιμορθωνόμενων  

α.  Όζνη εθ ησλ ππνςεθίσλ επηιεγνχλ, εηδνπνηνχληαη θαη’ αξρήλ 
ειεθηξνληθά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, κε κήλπκα SMS ζην θηλεηφ ηειέθσλν πνπ έρεη 
δεισζεί θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ψζηε λα 
επηβεβαηψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο.  
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β.  ηε ζπλέρεηα, ην αξγφηεξν 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 
επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εηδνπνηείηαη εγγξάθσο ε 
Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ηνπο. 

γ. Η ζςμμεηοσή ησλ ππαιιήισλ ζηα πξνγξάκκαηα, εθφζνλ 
επηιεγνχλ, είλαη ςποσπεωηική (Π.Γ. 57, ΦΔΚ 59/Α14.03.2007)  
θαη ζπλεπάγεηαη ηελ απνδέζκεπζή ηνπο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα. 

δ.  Σν ΙΝ.ΔΠ. δχλαηαη ζε πεξίπησζε πιεζψξαο αηηήζεσλ πνπ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο νκάδαο – ζηφρνπ, λα 
επαλαιάβεη ην ελ ιφγσ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, 
αμηνπνηψληαο ηηο αηηήζεηο απηέο ρσξίο ηε δεκνζηνπνίεζε λέαο 
εγθπθιίνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ππνβνιή λέαο αίηεζεο. 

ε.  Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαιχπηεη ην θφζηνο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο φζσλ 
εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 
ππαιιήισλ δηθαηνχληαη αλάινγε θάιπςε, ελψ ην θφζηνο 
κεηαθίλεζήο ηνπο βαξχλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο.  

 
Οη ππνςήθηνη/εο ππάιιεινη  νθείινπλ λα επηζεκάλνπλ ζηελ αίηεζε 
ζπκκεηνρήο  φηη αηηνχληαη ηελ εμαζθάιηζε δηαηξνθήο θαη δηακνλήο . 

 
 

4. Δνημέπωζη Δνδιαθεπομένων 
 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα 
κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ εθάζηνηε Δπηζηεκνληθά θαη 
Οξγαλσηηθά Τπεχζπλν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αλαξηεκέλν 
πξνγξακκαηηζκφ, ελψ γηα πξνβιήκαηα θαηαρψξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 
αηηήζεσλ κπνξείηε λα ζηείιεηε e-mail ζην onlineseminars@ekdd.gr. 

 
 

Η εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί 
αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνψζεζε γεληθφηεξα ησλ απαξαίηεησλ Γηνηθεηηθψλ 
Μεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα καο. Παξαθαιείζηε ζπλεπψο λα ζπκβάιεηε 
ζηελ απξφζθνπηε ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππαιιήισλ 
θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ επνπηεπφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ 
ζαο, γηα ην λέν ζρεδηαζκφ επηκφξθσζεο θαη ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ 
ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

 
Η παξνχζα εγθχθιηνο αλαξηάηαη ζην site ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. 

 
 

Ο  Γενικόρ  Γπαμμαηέαρ 
 
 
 
 

                                       Νικόλαορ Γ. Γεωπγαπάκηρ 
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πλ. 1. Πίλαθαο Απνδεθηψλ 
Eζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

2. Γξαθείν Γηεπζπληή  ΙΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

3. Γξαθείν Γηεπζπληή Δ..Γ.Γ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

4. Γξαθείν Γηεπζπληή Δ..Σ.Α. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

5. Γξαθείν Γηεπζπληή Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο (κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

6. χκβνπιν Δπηζηεκνληθνχ Έξγνπ ΙΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ) 

7. Απηνηειέο Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Γηεζλψλ  θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
(κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

8. Απηνηειέο Σκήκα Πηζηνπνίεζεο, Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη 
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

9. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο ΙΝ.ΔΠ. 

10. Σκήκα πληνληζκνχ ΙΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ 
 
1.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΟΣΗΣΑ 
ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΧΜΑΣΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΣΧΝ – ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 
(.Δ.Δ.Γ.) 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ  
ΔΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΙΟ  
 

2.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΙΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΧΝ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ & ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  ΤΠ. Δ. Δ.  (ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ) 
 
3.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΔΘΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΥΔΔΧΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 
ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΠΟΓΗΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΜΟΤ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ & ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ (ΔΤΥΔΠ)  
 
4.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ (ΓΔΔΘΑ) 
ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ (ΓΔ) 
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ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (ΓΔΝ) 
ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ (ΓΔΑ) 
 
5.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΜΠΡΑΞΔΧΝ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ  
 
6.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΑΧΝ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΧΝ 
 

7.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  
ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ 
ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΗΡΙΞΗ 
ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΘΔΜΑΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ, 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΛΛΗΝΟΠΑΙΓΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ, ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ 
 

8.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,  ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΙΚΣΤΧΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

9.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΠΟΡΧΝ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΧΜΑΣΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΡΓΑΙΑ (.ΔΠ.Δ.) 
 
10.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 
ΧΜΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ (.Δ.Τ.Τ.Π.) 
Δ.Ο.Φ. 
1

Η
 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

2
Η
 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 
11.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΓΙΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ 
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
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12.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΧΜΑΣΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ 
ΚΡΑΣΗΗ 
 
13.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ 
 
14.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (Δ.Ο.Σ.) 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Ο.Σ.Δ.Κ.) 
ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Δ.Σ.Α.) 
 
15.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ, ΝΗΩΝ & ΑΛΙΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ & ΝΗΙΧΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΛΙΜΔΝΧΝ & ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΝΑΤΙΠΛΟΙΑ 
 
ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 
 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΟΤ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 
 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ) 
 
ΓΗΜΟΙ ΑΣΣΙΚΗ 
 
ΓΗΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ 
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΑΡΥΔ 
 

1. ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (Α.Γ.Α.Δ.)  
2. ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  
3. ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ  
4. ΔΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ (Δ..Ρ.)  
5. ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (Α..Δ.Π.)  
6. ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ & ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΧΝ (Δ.Δ.Σ.Σ.)  
7. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ  
8. ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  
9. ΔΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ  
10. ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ  
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