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ΠΡΟ: 
1.Όλα τα Τπουργεία  
α) Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού 

β) Δ/νσεις ή Σμήματα Εκπαίδευσης 

2. Όλες τις Γενικές Γραμματείες 

α) Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού 

β) Δ/νσεις ή Σμήματα Εκπαίδευσης 

3. Όλες τις Ειδικές Γραμματείες 

α) Δ/νσεις Διοικητικού-Προσωπικού 

β) Δ/νσεις ή Σμήματα Εκπαίδευσης 

 

Κοινοποίηση: 

Α) Γραφεία Τπουργών & Τφυπουργών 

Β) Γραφεία Γενικών και Ειδικών 

Γραμματέων 

Γ) Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Πειραιώς & Θράκης 2, 

Σαύρος 

 

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών 
και Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών 
αναγκών στη δημόσια διοίκηση 
 

ας γνωρίζουμε ότι στο ΥΕΚ Β’ 1909/30.8.2011 δημοσιεύθηκαν α) η με 
αριθ. ΔΙΕΚ/ΣΜ.Α/Υ.1/15582/4.8.11 «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας 
Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών» και β) η με αριθ. 
ΔΙΕΚ/ΣΜ.Α/Υ.1/15607/5.8.11 «Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης 
εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών αναγκών στη δημόσια διοίκηση» αποφάσεις 
του Τπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. ύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις,  σε κάθε 
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Τπουργείο συγκροτούνται, με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, 
Εσωτερικές Ομάδες Επιμορφωτών (Ε.Ο.Ε.). Οι ομάδες αυτές αποτελούνται 
από τρία (3) ή πέντε (5) στελέχη, προερχόμενα από τις οργανικές μονάδες του 
οικείου Τπουργείου και σε συνεργασία με τις οικείες υπηρεσιακές μονάδες 
εκπαίδευσης υποστηρίζουν το έργο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για την επιμόρφωση των στελεχών της 
δημόσιας διοίκησης. Η επιμόρφωση αυτή θα αναφέρεται  κυρίως σε θέματα 
σχετικά με τις νέες δημόσιες πολιτικές, τις κανονιστικές ρυθμίσεις, τις 
διοικητικές μεταρρυθμίσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Σα μέλη των Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών, προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στο έργο που τους ανατίθεται, θα πρέπει να διαθέτουν 
γνώσεις και εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων ή/και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να γνωρίζουν 
επαρκώς μία (1) ξένη γλώσσα και να είναι εξοικειωμένα με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών. Επισημαίνεται ότι τα μέλη των Εσωτερικών Ομάδων 
Επιμορφωτών εντάσσονται στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαθέτουν 
τα απαραίτητα προσόντα. Η επιλογή τους γίνεται από πενταμελή Επιτροπή, 
Πρόεδρος της οποίας είναι ο Γενικός Γραμματέας του οικείου Τπουργείου και 
μέλη της δύο στελέχη αυτού καθώς και δύο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τα οποία 
υποδεικνύονται από το Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

ημειώνεται ότι έργο των ομάδων αυτών, σε συνεργασία με τις οικείες 
Μονάδες Εκπαίδευσης, είναι, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη όλων των 
επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών 
αναγκών, την κατάρτιση των Επιχειρησιακών χεδίων Εκπαίδευσης / 
Επιμόρφωσης του φορέα τους. Παράλληλα, έργο των ομάδων αυτών είναι η 
συνεργασία με τις οικείες μονάδες εκπαίδευσης και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την 
υποστήριξη, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων της Τπηρεσίας τους, υπό το συντονισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της ανωτέρω 
απόφασης του Τφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της 
επιμόρφωσης, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της ημερίδας της 13/09/2011 

που έλαβε χώρα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού-
Προσωπικού των φορέων-αποδεκτών της παρούσας, όπως άμεσα (και αν δεν 
έχουν ήδη προβεί στις ενέργειες αυτές): 

Α) επικοινωνήσουν με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πειραιώς και Θράκης 2, Σαύρος), 
προκειμένου να υποδειχθούν από το Γενικό Γραμματέα αυτού οι εκπρόσωποί 
του, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις Επιτροπές Επιλογής των μελών των 
Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών και στη συνέχεια να εκδώσουν απόφαση 
για την Επιτροπή Επιλογής των μελών των Εσωτερικών Ομάδων 
Επιμορφωτών της Τπηρεσίας τους. 
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Β) εκδώσουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
υποβληθούν  υποψηφιότητες σε κάθε Τπουργείο για τη συμμετοχή στις 
Εσωτερικές Ομάδες Επιμορφωτών. 

Γ) μεριμνήσουν για την έκδοση απόφασης ορισμού των μελών των 
Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών. 

ημειώνεται ότι για το χρόνο ολοκλήρωσης καθεμιάς από τις ανωτέρω 
ενέργειες ισχύει το χρονοδιάγραμμα που προσδιορίστηκε κατά την ως άνω 
ημερίδα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στις 13.9.2011. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2011 να 
ενημερώσετε την Τπηρεσία μας για την εκ μέρους σας ολοκλήρωση των 
σχετικών ενεργειών. 

Παράλληλα, οι Εσωτερικές Ομάδες Επιμορφωτών και οι οικείες 
Μονάδες Εκπαίδευσης , σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα καταρτίσουν το 
Νοέμβριο του 2011 τα ετήσια χέδιο Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης του φορέα 
τους. 

Σέλος, επισημαίνεται η διάταξη του άρθρου 35Α του ΠΔ57/2007 (Α’ 
59), όπως προστέθηκε με την παρ. 1(ε) του άρθρου 57   του Ν. 3966/2011 ( Α’ 
118), σύμφωνα με την οποία προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων 
επιμόρφωσης από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(εκτός Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) είναι η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με 
την οποία πιστοποιείται ότι τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα 
δεν έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό του ΙΝ.ΕΠ. 

 
Ο ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 
 
 

ΝΣΙΝΟ ΡΟΒΛΙΑ 
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